
LISTA ACTELOR NORMATIVE CARE VIZEAZA ORGANIZAREA ŞI 
FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

LOCALE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA 

1. Constituţia României, 
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
3. Legea nr. 50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
5. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
8.  O.G. nr. 92/2003 privind procedura fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
9. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
10. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
11.  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
12. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
13. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
14. O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece, 
15. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale, 
16. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
17. Legea nr. 18/1991 legea fondului funciar, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
18. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

19. OUG 57/2019 – Codul Administrativ 
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