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1. HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare 

şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii 

cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 

Capitolul I: Definiții 

2.HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020 

3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

Capitolul I: Obiectul reglementat. Definiţii 

Capitolul III: Contribuţia publică naţională 

Capitolul IV: Prefinanţarea 

Capitolul V: Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de 

plată 

Capitolul VI: Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul 

programelor 

Capitolul VII: Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli 

Capitolul VIII: Decizia de reziliere a contractului de finanţare 

4. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

Capitolul I: Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a 

contribuţiei publice naţionale 

Capitolul II: Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă 

Capitolul III: Prefinanţarea 

Capitolul IV: Mecanismul decontării cererilor de plată  

Capitolul V: Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul 

programelor operaţionale 
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sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora  

Capitolul I: Dispoziţii generale:SECŢIUNEA 1- Domeniul de aplicare, SECŢIUNEA 2- 

Definirea unor termeni 

Capitolul II: Activitatea de prevenire a neregulilor: SECŢIUNEA 1- Reguli generale şi 

principii - Art. 3, Art.6, Art.8 

Capitolul IV: Modalităţi de stingere a creanţelor rezultate din nereguli  
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necuvenit ca urmare a unor nereguli: SECŢIUNEA 1- Dispoziţii generale, SECŢIUNEA 

2- Soluţionarea contestaţiilor administrative împotriva titlurilor de creanţă 

6.HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

Capitolul II: Dispoziţii generale 

7. ORDONANTA DE URGENTA nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

Partea III Administratia publica locala 



Titlul V Autoritatile administratiei publice locale: 

Cap I Dispozitii generale;  

Cap III Consiliul local;  

Cap IV Primarul-Secțiunea 1:Dispoziţii generale și Secțiunea 2: Rolul şi atribuţiile 

primarului 

Titlul VII Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale: 

Cap I Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ teritoriale;  
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Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice 

Titlul I Dispozitii generale 

Titlul II Statutul functionarilor publici: 
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Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale      

           Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale 

           Capitolul III: Îndatoririle fundamentale 

Titlul III: Autorităţile publice 

           Capitolul V: Administraţia publică - Secţiunea 2: Administraţia publică locală 
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Cap II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

CapIV: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 

luarea deciziei 

10.ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare 

CapI: Principii şi definiţii 
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