CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
LEGISLAȚIA SPECIFICĂ APLICABILĂ
Direcția Economică: Serviciul Buget

Cod

Documentul

Legea nr. 215/2001

Legea nr. 215/2001 – administrației publice locale

Legea nr.188/1999

Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici

Legea nr. 273/2006

Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale

Legea nr. 500/2002

Legea nr. 500/2002 - privind finanţele publice cu modificările şi completările
ulterioare;

Legea bugetului de stat

Legile anuale ale bugetului de stat (LBS 5/06.01.2020)

Legile de rectificare bugetara

Legile de rectificare bugetara;

Legea nr. 227/2015

Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal

H.G. nr. 1/2016

H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 207/2015

Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală

Legea nr. 69/2010

Legea responsabilitatii fiscale nr.69/2010

Ordin nr. 720/2014

ORDIN nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome,
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanţare a acestora

Ordin nr. 501/2013

ORDIN nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei
Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale

OMFP nr. 1792/2002

OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legal

OMFP nr. 1954/2005

OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind
finantele publice;

Cod

Documentul

O.U.G nr.64/2007

O.U.G nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr. 109/2008;

H.G. nr. 9/ 2007

H.G. nr. 9/ 2007 - privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de
autorizare a imprumuturilor locale

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe

O.S.G.G. nr. 600/2018
Legea nr. 82/1991

O.M.F.P. nr. 1917/2005

Legea nr. 52/2003
OUG nr 57/2019
Decretul nr. 195/16.03.2020
HG nr. 201/2020

HG nr. 269/2020
OUG nr 29/2020
OM nr. 4, 7, 8/2020
OUG nr 50/2020
OUG nr. 43/2020

HG nr. 329/2020

HG nr. 531/2020

O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice;
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare.
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
OUG nr 57/2019 – privind Codul Administrativ
Decretul nr. 195/16.03.2020 – privind instituirea starii de urgenta pe
teritoriul Romaniei
Hotararea nr 201/18.03.2020 – privind aprobarea normelor metodologice
pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in
domeniul sanatatii,
Hotararea nr 269/03.04.2020 – privind modificarea si completarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor
masuri in domeniul sanatatii – aprobate prin HG 201/2020
Ordonanta de urgenta 29/21.03.2020 – privind unele masuri economice si
fiscal bugetare
Ordonanta Militara nr 4/2020, Ordonanta Militara nr 7/2020, Ordonanta
Militara nr 8/2020 – privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Ordonanta de urgenta 50/17.04.2020 – privind rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020
OUG nr. 43/06.04.2020 – privind aprobarea unor masuri de sprijin decontate
din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe
perioada starii de urgenta
HG nr. 329/23.04.2020 – privind suplimentarea bugetelor locale pentru
acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat in
izolare preventiva la locul de munca, din fondul de rezerva bugetara aflat la
dispozitia Guvernului
HC nr 531/2020 - privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

Legea Nr. 207/2015

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

Ordin nr. 1528/2006

Ordin nr. 1528/2006 - privind aprobarea unor formulare tipizate pentru

Cod

Ordin nr. 2068/2015

Ordin nr. 144/2016

Ordin nr. 2123/2015
O.G. nr. 33/2002
Ordin nr. 384/2002
Ordin nr 75/2009 si
M.F.P nr. 767/2009

Documentul
stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale
Ordin nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale
locale
Ordin nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor
venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru
modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind
aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor
şi taxelor locale de către organele fiscale locale
Ordin nr. 2123/2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară
a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001
Ordonanta nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
Ordin nr. 384/2002 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea
impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale
Ordin nr 75/2009 si MFP nr. 767/2009 privind aprobarea unor formulare
tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale,
desfăşurată de către organele fiscale locale

O.G. nr. 2/2001

O.G. nr. 2/2001 ptivind regimul juridic al contraventiilor

Ordin nr. 2594/2016

Ordin nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către
organele fiscale locale
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