Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Consiliului Judeţean Hunedoara:

























Constituția României, republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările
și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
Legea nr. 113/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 176 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte
normative;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 43/2997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport local, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări ți
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea ți funcționarea Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;
Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul muncii;
Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură Civilă.

