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ANUNŢ 
 

    În temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, precum şi al prevederilor H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, aducem la cunoştinţă publică principalele acte normative care reglementează 
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale Dochia, județul Neamț: 
 

- Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată; 
- Legea nr. 261/2003- pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, 
judeţul Neamţ; 
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice; 
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale 
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea 
în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea 
acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin 
nefolosibile; 
- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 
- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii nr. 215/2001 și pentru modificarea și completarea  Legii nr. 393/2004; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Lege nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 
autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea 
administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
                    Primar,                                                       Secretar,                                                         

     Ciubotaru Iulian-Gheorghe                                                                  Cristea Dumitrița 

 
 


