Actele normative care reglementează
activitatea Primăriei Municipiului Zalău
Data actualizării: 19.11.2019
Constituita României
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Codul civil
Codul de procedură civilă
Codul penal
Codul de procedură penală
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2015 – privind Codul
fiscal
OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Ordinul Nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
Ordinul Nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară
Legea nr. 21/1991 privind cetățenia româna, modificată şi completată
OG nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar
Legea nr. 1/2000 privind retrocedarea terenului agricol și forestier
Legea nr. 169/1997 – pentru modificarea Legii nr. 18/1991
H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019
Legea nr.231/2018 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
LEGE nr. 17/2014 Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001
LEGE nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de
război
LEGE nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
HG nr. 127/2002- privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Legea Nr. 145 /2014 pentru Stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul
agricol
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată
Legea nr. 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;

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici
H.G. nr. 286/2011pentru 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
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată
HG Nr. 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
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și
plata cheltuielilor instituțiilor publice
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare
Hotărârea nr. 264/2003 (republicata) privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare
Legea nr.191/2011,pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
Ordinul 980/8.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a
obiectivelor de investitii publice
Ordinul nr. 73 din 29 martie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate
media
Hotărârea nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public
intern
Norme metodologice proprii privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.252/3 februarie 2004, pentru aprobarea Codului privind conduita
etica a auditorului intern
Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa și canalizare
Ordinul nr. 88/2007- Regulamentul cadru al serviciului de apa și canalizare
Ordinul nr. 89/20.03.2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare
Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare
Ordinul nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008
Legea nr. 198 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2007
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
Legea nr.258/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân
Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu
ofertă independentă
Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Ordin nr. 2368/1058/1501 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a
Programului operaţional regional 2007 - 2013
Hotărârea nr. 444 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
LEGE Nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
H.G. 759 din 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate
prin programele operationale, cu modificarile ulterioare
H.G. nr. 802 din 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării
instrumentelor structurale
H.G. nr. 1135 din 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale, cu modificările ulterioare
Ordonanţă de urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare
Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările ulterioare
Hotărâre nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările ulterioare
Lege Nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
Ordinul nr.819/2007 al Ministerului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Normativului
pentru lucrări dr întreţinere şi reparaţii la mijloacele fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”
Apele Române ”
Ordin nr. 2406 din 4 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor cap. I secţiunea a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor
măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare
Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea
acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a
contestaţiilor, cu modificările ulterioare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare a infrastructurii
Ordonanță de urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală
Legea nr.107/1996 –Legea apelor

ORDIN Nr. 3804/2793/2015 din 10 noiembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi
Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor
structurale şi de investiții europene
HOTĂRÂRE Nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare
a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 - 2013
HOTĂRÂRE Nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
coeziune 2014 - 2020
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Legea nr. 137/2002- privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
HG nr. 577/2002- privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata
HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
Legea nr. 7/1996 –Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările ulterioare, republicata
OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002
Legea nr. 10/2001 Republicată - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
HG nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
Legea nr. 50/1991 republicata si modificata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare
H.G. nr. 525/1996 republicată – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor
aferente acestora
O.G. nr.43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată
LEGE Nr. 795 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind
desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României
ORDIN nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 60/1991- privind adunarile publice, republicata
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute
în proprietatea statului
Legea nr. 550/2002- privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de
prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor
aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri completată și
modificată
Legea 421/2002-privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
Legea nr. 114/1996-repubilcata- Legea locuinţei
OUG nr. 40/1999 -privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe,
aprobată prin Legea 241/2001

OUG nr. 27/2003-privind procedura aprobării tacite
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprob. Prin Legea 265/2006
Statutul profesiei de consilier juridic publicat in M. OF. nr. 684/2004
Legea 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
Legea nr. 544/ 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public
OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal,
republicată, modificată
Lege Nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici
şi a unor persoane cu funcţii de conducere
Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL
Ordinul nr. 1096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
creditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică
Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
culturale, cu modificările ulterioare
Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general
HCL nr. 212/2010, modificată prin HCL nr. 287/2010 privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
Legea nr.261/2009 privind aprobarea O.U.G nr.214 /2008 pentru modificarea şi completare Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
Legea nr.101/2006 republicată privind salubrizarea localităţilor;
Legea nr. 344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de
igienă şi sănătate publică;
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată al
populatiei;
Legea 554/2003 privind aspectul estetic al capitalei și al altor localităţi;
H.C.L. 89/2002 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la încălcarea ordinii şi liniştii publice şi
a siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ;
Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
H.C.L. 57/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de
transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău;
O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciile de piaţă, republicată;
H.C.L. nr. 59/2007 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiilor în vederea desfăşurării
activităţii de alimentaţie publică în municipiul Zalău, modificată și completată;
Legea 139/2002 pentru aprobarea O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare;
Normativ din 8 noiembrie 2005 pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE-033-05
Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităților;
H.C.L. nr. 207/2010 privind retragerea din gestiunea directă a Direcției Generale de Administrare a
Domeniului Public Zalău a unor servicii/activități de utilități publice, prin modificarea HCL 360/2009;
H.C.L. nr. 208/2010 privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilități publice, a
regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilități publice respectiv
atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC Citadin Zalau SRL în condițiile art. 31 din Legea
51/2006;
H.C.L. nr.12/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizului de executare lucrări la
reţelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău, a normelor şi
tehnologiei de refacere;

Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol;
Legea 61/1991 - pentru sancţionarea încălcării normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
modificată prin Legea nr. 265/2004
Legea nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control;
H.C.L. nr. 161 din 6 iulie 2015 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de către
operatorul de servicii publice S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L., cu excepția tarifelor pentru serviciul de
gestiune a câinilor fără stăpân;
H.C.L. 170 din 11 iunie 2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor
publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire, întreținerea și
înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în municipiul Zalău Consiliul Local al
municipiului Zalău modificată;
H.C.L. nr. 55/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de
salubrizare – activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale din
localitatea Zalău și administrarea depozitului de deșeuri municipale existent.
O.U.G nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale
privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările ulterioare
H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de
stare civilă
H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea
reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările ulterioare
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta
persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările
ulterioare
H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de
funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului și
managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 243/2009 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul,
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea O.G. nr. 84/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum și
pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale
administrativa a numelor persoanelor fizice
H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea
de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea și funcționarea ghișeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidența a
persoanelor
O.U.G. nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice
centrale, cu modificările ulterioare
H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea
reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările și completările ulterioare
O.G. nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
H.G. nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.
69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și
conținutului cărții electronice de identitate, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a
certificatelor și extraselor de pe actele de stare civila, precum și a datelor cu privire la domiciliul și
reședința unor persoane

O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice
centrale și locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 223/2002
Ordinul nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea
devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri
publice” , indicativ P 91/1-02
O.G nr. 41 /2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,
prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și
completările ulterioare
H.G. nr. 1347/2007 pentru aprobarea planului de masuri privind sprijinirea cetățenilor români aflati în
Italia, ca urmare a situației create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementari ce vizează
îndepărtarea de pe teritoriu
Ordinul nr. 1608 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normativ privind
intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţile bituminoase pe timp friguros ”, indicativ NE 025-2003
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr.3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local
Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu
modificările și completările ulterioare
Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și
completările ulterioare
O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare
O.G. nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011,
cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 1502/2009 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor din
România în anul 2011, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr 15/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanentă, modelului copiei de
pe lista electorala complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei
electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al declarației de acceptare a candidaturii,
al declarației de renunțare la candidatură, al listei susținătorilor, precum și a modelului listei membrilor
organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, ce sunt folosite la alegerile locale parțiale din
perioada 2009-2012
O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor
HG nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
Legea nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările ulterioare
Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată
Ordinul nr. 614/2013 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 273/2006
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată
Ordonanţa nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
Norme metodologice privind contabilitatea unităţilor bugetare aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor nr. 596/1970
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi Normele Metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1917/2005 şi Ordinul nr. 556/2006 pentru
modificarea şi completarea Ordinului nr. 1917/2005
H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale
Legile bugetare anuale aprobate

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2055/1998 privind aplicarea corespunzătoare a Hotărârii
Guvernului nr. 831/1997
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 903 din 21 iunie 2000 privind modificarea modelelor şi normelor de
întocmire şi utilizare a unor formulare şi introducerea de noi formulare în activitatea financiară şi contabilă
cu privire la TVA
Legea nr. 22 din 18 octombrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
Hotărârea nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor
socialiste
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată
H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a
mijloarelor fizice
Hotărârea privind stabilirirea valorii de intrare a mijloacelor fixe nr. 1553/2003
Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin OG nr.
54/1997
H.G. nr. 568/2000 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările
ulterioare, aprobate prin HG nr. 909/1997
H.G. nr. 214/1999 privind activităţile de natură economică pentru care se calculează amortizarea
mijloacelor fixe
O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
O.U.G. nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru
funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice
H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea HG nr. 841/1995
H.G. nr. 264/2003 republicată privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de
cheltuieli finanţate din fonduri publice cu modificările ulterioare
Decret nr. 209/5.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste
OUG nr. 146/2002 cu modificările ulterioare privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, cu modificările ulterioare
O.G. nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea OG nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului
H.G. nr. 92/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 15/1996
privind întărirea disciplinei financiar – valutare
OG nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare cu privire la modificarea şi completarea OG
nr. 15/1996
O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu
modificările ulterioare
H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările ulterioare
H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor metodologice tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
H.G. nr. 361/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. 14/1998 privind
utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
Legea nr. 27/1999 pentru aprobarea OG nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile
publice finanţate integral din venituri extrabugetare
Ordinul nr.2021/17.12.2013 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.1917/2005

O.U.G. Nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea
unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, aprobată Legea nr. 25/2014
Legea nr. 25/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
O.M.F.P. nr. 517 din 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – FOREXEBUG
Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general
Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea
datoriei publice
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
O.U.G. nr. 69/2011 pentru modificarea O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă
pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
H.G. 1239 / 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului publicprivat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru
coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică cu modificările ulterioare
Legea nr. 31/1990 Legea societăţilor
HG nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului cadru pentru elaborarea standardelor minime de caliate și a
standardelor minime de calitate și cost pentru serviciile publice descentralizate
Lege nr. 24 din 27 martie 2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative
HG nr. 745/2007 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor
comunitare de utilități publice
HCL nr.70 din 3 aprilie 2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale SC
Uzina Electrica Zalau SA Zalău, SC Transurbis SA Zalău, respectiv SC Citadin Zalau SRL, societăţi în
care Consiliul local al Municipiului Zalău deţine calitatea acţionar
Legea nr. 92/2007 privind transportul public local
Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local
şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
Ordin 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizațiilor de transport în
domeniul serviciilor de transport public local
Ordin 272/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
Ordin 243/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
Ordin Nr. 1007 din 13 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
O.G nr. 97/1999 republicată privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport
rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Ordin 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003
privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
O.G. nr. 43/1997 republicată - privind regimul drumurilor
Legea nr. 218/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.
109/2005 privind transporturile rutiere
Ordin nr. 1007 din 13 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
Legea nr.230/2006 - legea serviciului de iluminat public
Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale
Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public
Ordinul nr. 87/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de iluminat public
Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
valorii activităților serviciului de iluminat public
Ordinul nr. 5/93 din 2007 pentru aprobarea contractului cadru de folosire a infrastructurii sistemului de
distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat
Standardul EN/SR 13201-1, 2,3 4 - iluminat public
Ordinul nr. 8/2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări privind achiziţionarea de calculatoare,
echipamente de copiere/imprimare şi echipamente şi servicii pentru iluminatul public, prin licitaţie
publică, pe bază de criterii de eficienţă energetică
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
H.G. nr. 856/2002 privind clasificarea deșeurilor
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în instituții publice
Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare
Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor serviciului de salubrizare
Ordinul nr. 112/2007 pentru aprobarea contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare
O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu
Ordinul nr.578/ 2006-metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor la fondul pentru mediu
O.U.G 195/2005 privind protecția mediului
Legea nr. 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu
energie termică
Ordinul nr. 91/2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie
termică
H.G. nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a
localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate
H.G. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de
alimentare cu energie termică
Legea nr. 430/2004 privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea
energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme
publice centralizate de alimentare cu energie termică
O.U.G. nr. 69/2011 pentru modificarea O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă
pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
O.G nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

Legea nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale
Ordinul nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în
localităţile urbane
H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
Legea nr.391/2006 pentru modificarea O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân
O.U.G.nr.155/ 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

