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1. Legea nr. 21512001- Legea administrafiei publice locale, republicatd, cu modificirile gi

completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu moctrficdrile gi

completdrile ulterioare
Legeanr.712004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicatd.
Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitdfilor publice, a funcfiilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanctionarea
corupfiei, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
OUG nr. 6412009 privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale gi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenld, cu modificdrile gi completatile ulterioare;
OUG 66120ll privind prevenirea, constatarea gi sanclionarea neregulilor apilrute in oblinerea
qi utilizarea fondurilor europene gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente aceltora, cu
modificdrile gi completatile ulterioare;
HotdrArea Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea Si
dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Hotdr6rea Guvernului nr.75912007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operafiunilor finanlate prin programele operafionale, cu modificdrile qi completarile
ulterioare:

9. P.O.R. 2014 - 2020: Ghid General, ghiduri specifice pentru: Axa Prioritard3, Axa Prioritard
4, AxaPrioritard 5;

10. Hotdr6rea Guvernului nr. 26412003 privind stabilirea acfiunilor gi categoriilor de cheltuieli,
procedurilor gi limitelor pentru efectuarea de pldfi in avans din fonduri publice, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare

I l. Legea rc. 54412001 privind liberul acces la informafiile de interes public, cu modificdrile gi

completirile ulterioare
l2.Hotdrdrea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea conJinutului-cadru al documentafiei

tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii gi lucrdri de intervenlii;

13. Ordin nr.86312008 al MDLPL pentru aprobarea "InstrucJiunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotirdrea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentaliei
tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investi{ii gi lucrdri de intervenfii, cu
modifrcdrile qi completarile ulterioare.

14. O.U.G. nr. 4012015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 -2020.
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