
 
 

OPIS LEGISLATIV 
 

acte normative ce privesc organizarea si functionarea 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vasilati 

 
 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
 
 
Nr. 
crt. 

Tipul actului 
normativ 

(Lege, Ordonanță de 
Guvern – O.G., 

Ordonanță de Urgență 
– O.U.G., Hotărâre de 

Guvern – H.G., 
Ordin, Hotărâre de 
Consiliu Local – 

H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 
actului normativ 

Denumirea actului normativ 

1 Lege 287/2009 privind Codul civil, republicată; 
 

2 Lege 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată; 

3 Lege 53/2003 Codul muncii, republicată; 
 

4 Lege 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
 

5 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

6 Lege 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public; 

7 Lege 554/2004 
 

Legea contenciosului administrativ; 
 

8 Lege 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată; 

9 Lege 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată; 

10 Lege 18/1991 Legea fondului funciar, republicată; 
 

11 Lege 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată; 

12 Lege 92/2007 Legea serviciilor de transport public local; 
 

13 Lege 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere; 

14 Lege 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată; 
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15 Lege 114/1996 Legea locuinţei, republicată; 
 

16 Lege 1/2011 Legea educaţiei naţionale; 
 

17 Lege 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată; 

18 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

19 Lege 416/2001 privind venitul minim garantat; 
 

20 Lege 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 
 

21 Lege 115/1996 pentru declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane 
cu funcţii de conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici; 

22 Lege 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, republicată; 

23 Lege 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 
şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative; 

24 O.G. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii 
prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii; 

25 O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor; 

26 O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 

27 O.U.G. 54/2006 
 

privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică; 

28 O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 
 

29 O.U.G. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi 
contestaţiilor formulate împotriva actelor de 
control şi de impunere având ca obiect 
constatarea şi stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a 
penalităţilor, precum şi a altor sume şi 
măsuri; 

30 O.U.G. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

31 H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri 
pentru combaterea birocraţiei în activitatea 
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de relaţii cu publicul; 
32 H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora; 

33 H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

34 Ordin 934/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare unitară a procedurii de 
soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi 
a plângerilor privind impozitele, taxele, alte 
venituri bugetare şi fonduri speciale; 

35 H.C.L. 186/28.11.2002 privind contravaloarea serviciilor de 
copiere în vederea transmiterii informațiilor 
de interes public.  

Compartiment fond funciar, registrul agricol și cadastru 
 

36 Lege 18/1991 Legea fondului funciar, republicată; 
 

37 Lege 383/2013 Legea apiculturii; 
 

38 Lege 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată; 
 

39 Lege 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului-lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările ulterioare; 

40 Lege 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol; 

41 Lege 72/2002 Legea zootehniei, republicată; 
 

42 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

43 Lege 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată; 

44 Lege 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol; 

45 Lege 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare; 
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46 Lege 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată; 
 

47 Lege 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 

48 O.G. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor comunitare pentru 
cadastru şi agricultură; 

49 O.G. 28/2008 privind registrul agricol; 
 

50 O.G. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

51 O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică; 

52 H.G. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 
2010 – 2014; 

53 Ordin 95/153/1998/3241/ 
2010 

pentru aprobarea Normelor tehnice de 
completare a registrului agricol pentru 
perioada 2010 – 2014; 

Compartimentul Relații Publice  
 

54 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

55 Lege 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 
publici, republicată; 

56 Lege 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată; 
 

57 Lege 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public; 

58 O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor 

Compartimentul Registratură, Arhivă  
 

59 Lege 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicată; 
 

60 Lege 474/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr. 16/1996 

 
 
 

COMPARTIMENT URBANISM 
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Nr. 
crt. 

Tipul actului normativ 
(Lege, Ordonanță de 

Guvern – O.G., 
Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de 
Guvern – H.G., Ordin, 
Hotărâre de Consiliu 
Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 
actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

61 Lege 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată; 

62 Lege 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
 

63 Lege 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din 
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
precum şi pentru completarea art. 18 din 
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor; 

64 O.U.G. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului; 

65 H.G. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 
amenajări care se supun avizării şi/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu; 

66 H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată; 

67 Ordin 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism; 

68 Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

69 Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei. 

 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 
Nr. 
crt. 

Tipul actului normativ 
(Lege, Ordonanță de 

Guvern – O.G., 
Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de 

Nr. și anul 
actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 
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Guvern – H.G., Ordin, 
Hotărâre de Consiliu 
Local – H.C.L. etc.) 

70 Lege 500/2002 privind finanţele publice; 
 

71 Lege 215/2001 administraţiei publice locale, republicată; 
 

72 Lege 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 

73 Lege 82/1991 Legea contabilităţii, republicată; 
 

74 Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 

75 Ordin 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005. 

Compartimentul contracte și autorizări 
 
76 Lege 227/2015 privind Codul fiscal; 

 
77 Lege 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă; 

78 Lege 37/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/2000 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor; 

79 Lege 22/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 

80 O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 

81 H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 
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Serviciul Colectare și Impunere Venituri 
 
82 Lege 227/2015 privind Codul fiscal; 

 
83 O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

 
84 H.G. 

 
 

1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal; 

85 Ordin 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate 
pentru activitatea de colectare a impozitelor şi 
taxelor locale, desfăşurată de către organele 
fiscale locale; 

86 Ordin 2052 
bis/1528/2006 

privind aprobarea unor formulare tipizate 
pentru stabilirea, constatarea, controlul, 
încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor 
locale; 

87 Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice; 

 
Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului  
 
88 Lege 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată; 
89 Lege 230/2006 Legea serviciului de iluminat public; 

 
90 Lege 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată; 
91 Lege 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată; 
92 Lege 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici, republicată; 
93 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 

republicată; 
94 Lege 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii; 

95 O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale; 

96 O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
 

97 O.U.G. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr. 241/2006; 

98 H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
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organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 

99 Ordin 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public; 

100 Ordin 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de iluminat public; 

101 Ordin 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

102 Ordin 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
folosirea infrastructurii sistemului de 
distribuţie a energiei electrice pentru 
realizarea serviciului de iluminat public; 

103 H.C.L. 219/2008 privind aprobarea Regulamentului de 
Gospodărire Comunală a Municipiului 
Călărași; 

104 H.C.L. 59/2008 privind aprobarea Regulamentului serviciului 
de iluminat public al Municipiului Călărași;  

105 H.C.L. 37/2008 privind aprobarea Regulamentului serviciului 
de salubrizare a Municipiului Călărași;  

 
Serviciul Administrativ 
 
106 Lege 82/1991 Legea contabilităţii, republicată; 

 
107 Lege 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

 
108 Lege 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, republicată; 
109 Lege 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea 

de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor agenţilor economici, 
autorităţilor sau instituţiilor publice; 

110 O.G. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

111 O.G. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a 
regimului achiziţiilor publice, precum şi a 
regimului de valorificare a bunurilor scoase 
din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice; 

112 H.G. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea în contabilitate a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

113 H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 
şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice; 

114 H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare 
a mijloacelor fixe; 
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115 H.G. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 
organizaţiilor socialiste 

116 Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice; 

 
 

DIRECȚIA TEHNICĂ 
 
 
Nr. 
crt. 

Tipul actului normativ 
(Lege, Ordonanță de 

Guvern – O.G., 
Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de 
Guvern – H.G., Ordin, 
Hotărâre de Consiliu 
Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 
actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

117 H.G. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile; 
 

118 Ordin 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
conţinutul, forma de prezentare şi structura 
programelor elaborate de ordonatorii 
principali de credite în scopul finanţării unor 
acţiuni sau ansamblu de acţiuni; 

119 Ordin 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind criteriile de evaluare şi selecţie a 
obiectivelor de investiţii publice; 

120 Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 

121 Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
 Compartimentul Achiziții 
 
122 Lege  98/2016 

 
privind achiziţiile publice; 

123 Lege 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 
 

124 Lege 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 
de servicii; 

125 Lege 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie 
de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a 
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contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

126 O.U.G. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice; 
 

127 H.G. 
 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 

 
Compartimentul informatică 
 
128 Lege 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date; 

129 Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

130 H.G. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
privind informatizarea administraţiei publice; 

131 H.G. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 
informatizare şi implementare în ritm 
accelerat a societăţii informaţionale şi a 
Programului de acţiuni privind utilizarea pe 
scară largă şi dezvoltarea sectorului 
tehnologiilor informaţiei în România; 

132 H.G. 538/2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
referitoare la implementarea Sistemului 
Electronic Naţional; 

133 Dispoziție 518/20.03.2015 privind modificarea și completarea 
Dispoziției nr. 510/19.03.2015, referitor la 
Proiectul de hotărâre privind Politica și 
Regulamentul de Securitate pentru Sistemul 
Resurselor Informatice și de Comunicații din 
cadrul Primăriei municipiului Călărași;  
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COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE 
 
 
Nr. 
crt. 

Tipul actului normativ 
(Lege, Ordonanță de 

Guvern – O.G., 
Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de 
Guvern – H.G., Ordin, 
Hotărâre de Consiliu 
Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 
actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

134 Lege 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată; 

135 Lege 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 
publici, republicată; 

136 Lege 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice; 

137 Lege 53/2003 Codul muncii, republicată; 
 

138 Lege 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

139 Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

140 Lege 554/2004 Legea contenciosului administrativ; 
 

141 Lege 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice; 

142 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

143 Lege 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată; 

144 Lege 210/1999 Legea concediului paternal; 
 

145 O.G. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 6/2007 privind unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici până la 
intrarea în vigoare a legii privind sistemul 
unitar de salarizare şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă funcţionarilor publici 
în anul 2007, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor 
creşteri salariale pentru funcţionarii publici în 
anul 2008; 

146 O.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
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drepturi ale personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II 
şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi 
speciale; 

147 O.G. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte 
concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor 
şi viceprimarilor; 

148 O.G. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în 
vigoare a legii privind sistemul unitar de 
salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care se 
acordă funcţionarilor publici în anul 2007; 

149 O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă; 

150 O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului; 

151 O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate; 

152 O.U.G. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit 
manager public; 

153 H.G. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii 
ale salariaţilor din administraţia publică, din 
regiile autonome cu specific deosebit şi din 
unităţile bugetare, republicată; 
 

154 H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 

155 H.G. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor 
publici; 

156 H.G. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare 
a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colective; 

157 H.G. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
republicată; 
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158 H.G. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici; 

159 H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare 
a comisiilor de disciplină; 

160 H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice; 

161 H.G. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european 
de curriculum vitae; 

162 H.G. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor 
donatorilor de sânge; 

163 Ordin 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice; 

164 Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice; 

165 H.C.L. 10/29.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului 
Călărași;  

166 H.C.L. 118/30.07.2013 privind aprobarea Regulamentului Intern și 
Codului de conduită al funcționarilor publici 
și personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Călărași;  

167 Procedura de proces – Managementul resurselor umane COD: PP-02; 
168 Proceduri operaționale în cadrul Sistemului de Control Managerial Intern; 
 
Integritate 
 
168 Constituția României; 

 
169 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 

republicată; 
170 Lege 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată; 
171 Lege 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici, republicată; 
172 Lege 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice; 

173 Lege 53/2003 Codul muncii, republicată; 
 

174 Lege 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
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demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative; 

175 Lege 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, republicată; 

176 Lege 115/1996 pentru declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane 
cu funcţii de conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici; 

177 Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

178 Lege 554/2004 Legea contenciosului administrativ; 
 

179 Lege 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni 
de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcţiei; 

180 Lege 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi 
care semnalează încălcări ale legii; 

181 Lege 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie; 

182 Lege 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date; 

183 Lege 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 
 

184 Lege 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată; 
 

185 Lege 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; 

186 Lege 672/2002 privind auditul public intern, republicată; 
 

187 Lege 227/2015 privind Codul fiscal; 
 

188 Lege 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 

189 Lege 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite 
împotriva corupţiei, adoptată la New York la 
31 octombrie 2003; 

190 Lege 286/2009 privind Codul penal; 
191 O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
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soluţionare a petiţiilor; 
192 O.G. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv, republicată; 
193 O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică; 
194 O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente 
acestora; 

195 H.G. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a 
Inventarului măsurilor preventive 
anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, 
precum şi a Planului naţional de acţiune 
pentru implementarea Strategiei naţionale 
anticorupţie 2012 – 2015; 

196 H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a 
seturilor de indicatori de performanţă, a 
riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor 
din strategie şi a surselor de verificare, a 
inventarului măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 
indicatorilor de evaluare, precum şi a 
standardelor de publicare a informaţiilor de 
interes public; 

197 H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare 
a comisiilor de disciplină; 

198 H.G. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere 
în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele 
măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

199 H.G. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului 
declaraţiilor de avere şi Registrului 
declaraţiilor de interese; 

200 Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice; 

200 Ordin 1262/2006 privind stabilirea conturilor deschise la 
unităţile Trezoreriei Statului, în care se achită 
sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5) din 
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri 
referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit 
cu prilejul unor acţiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

201 Ordin 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de 
conduită de către funcţionarii publici şi a 
implementării procedurilor disciplinare; 
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