ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA
CONSILIILOR JUDETENE
- LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraŃia publica
locala
- LEGEA nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare
civilă
- LEGEA nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia
- LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
- LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor
istorice
- LEGEA nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinŃarea formaŃiunilor de
protecŃie civilă pentru intervenŃie de urgenŃă în caz de dezastru
- LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea OrdonanŃei
Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaŃii de urgenŃă
- LEGEA nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaŃiilor
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii,
aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, precum
şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
- LEGEA nr. 256 din 10 iunie 2003 privind aprobarea OrdonanŃei
Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
151/1998 privind dezvoltarea regională în România
- LEGEA nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază
copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru protecŃia
copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii
încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali profesionişti
- LEGEA nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei
naŃionale şi a teritoriului pentru apărare
- LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecŃia şi promovarea
drepturilor copilului
- LEGEA nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în
România
- LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecŃia civilă
- LEGEA nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă
socială
- LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinŃarea, organizarea şi
desfăşurarea activităŃii aşezămintelor culturale
- LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate
- HOTĂRÂREA nr. 36 din 29 ianuarie 1996 privind stabilirea şi
sancŃionarea contravenŃiilor la normele privind exploatarea şi menŃinerea
în buna stare a drumurilor publice
-HOTĂRÂREA nr. 521 din 12 septembrie 1997 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind finanŃarea sistemului informaŃional
specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane
- HOTĂRÂREA nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor
- HOTĂRÂREA nr. 457 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice de stabilire a nivelului contribuŃiilor comunităŃilor locale la
finanŃarea activităŃii de protecŃie a copilului aflat în dificultate, a celui cu
handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecŃie în
condiŃiile art. 19 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 26/1997,
republicată
- HOTĂRÂREA nr. 753 din 18 iulie 2002 privind unele măsuri în
domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală
- HOTĂRÂREA nr. 1018 din 10 septembrie 2002 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la obligaŃiile ce revin serviciilor publice
specializate pentru protecŃia drepturilor copilului în vederea garantării
respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament
sau încredinŃare
- HOTĂRÂREA nr. 1341 din 27 noiembrie 2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea
spaŃiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de
servicii, aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor
locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes
local
- HOTĂRÂREA nr. 329 din 20 martie 2003 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de
protecŃie specială a persoanelor cu handicap
- HOTĂRÂREA nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea, funcŃionarea şi finanŃarea unităŃilor de asistenŃă
medico-sociale
- HOTĂRÂREA nr. 973 din 15 iunie 2004 privind aprobarea CondiŃiilor
şi a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spaŃiilor destinate
creaŃiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în

administrarea consiliilor judeŃene, consiliilor locale ori a altor instituŃii
sau autorităŃi publice ori în patrimoniul regiilor autonome
- HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor
de construcŃii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecŃie
civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
- HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de
clasificare a unităŃilor administrativ-teritoriale, instituŃiilor publice şi
operatorilor economici din punct de vedere al protecŃiei civile, în funcŃie
de tipurile de riscuri specifice
- HOTĂRÂREA nr. 973 din 15 iunie 2004 privind aprobarea CondiŃiilor
şi a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spaŃiilor destinate
creaŃiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în
administrarea consiliilor judeŃene, consiliilor locale ori a altor instituŃii
sau autorităŃi publice ori în patrimoniul regiilor autonome
- HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor
de construcŃii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecŃie
civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
- HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de
clasificare a unităŃilor administrativ-teritoriale, instituŃiilor publice şi
operatorilor economici din punct de vedere al protecŃiei civile, în funcŃie
de tipurile de riscuri specifice
- ORDONANłA nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri
- ORDINUL nr. 18/3989/416/142 din 26 februarie 2003 privind
aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităŃi
şi încadrarea într-un grad de handicap
- ORDINUL nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru
aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a
mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaŃie a
principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raŃii şi
cartele, în caz de mobilizare sau de război
- ORDINUL nr. 304/385/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea
InstrucŃiunilor de organizare şi funcŃionare a unităŃilor pentru prevenirea
şi combaterea violenŃei în familie
- ORDINUL nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei
de organizare, asigurare a activităŃilor de evacuare a persoanelor,
bunurilor, documentelor şi materialelor care conŃin informaŃii clasificate,
în situaŃii de conflict armat
- ORDINUL nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi
protecŃia civilă
- ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor

