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▪ Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, M Of. nr.204 din 23 

aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 
▪ Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991    - Legea contabilităţii, M. Of. nr.265 din 27 

decembrie 1991, *** Republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 
▪ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 
 - Partea a III-a: Administrația publică locală,  

Titlul V. Autorităţile administraţiei publice locale:  

a) Capitol VI - Consiliul judeţean;  

b) Capitol VII- Președintele și vicepreședinții consiliului județean;  

 

- Partea VI : Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice 

o Titlul I. Dispoziții generale ; 

o Titlul III. Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  

a) Capitolul I, Capitolul III-V; 

 

 
▪ Legea nr. 98 din 19 Mai 2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, M. Of. nr.418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 



 
▪ Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, M. Of. nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările şi 

completările  ulterioare.; 

 
▪ Ordinul nr.2861/9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 

şi capitalurilor proprii, M. Of. nr.704 din 20 octombrie 2009. 

 
 

▪ Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenire accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în 

munţi,M.Of. nr.91/13 februarie 2003. 
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