
Buletin informativ 

a) actele normative care reglementeaza 
organizarea si functionarea autoritatii 
sau institutiei publice 

• Codul Civil; 
• Codul de Procedură civilă;                    
• Codul Penal;                             
• Codul de Procedură Penală;         
• Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale;                 
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ;                          
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții; 
• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul; 
• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001; 
• Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor;  
• OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
• Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare; 
• Constituţia României; 
• OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor; 
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public; 
• HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001;  
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 
• Legea nr. 18/1991 fondului funciar; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016; 
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si 
concesiunile de servicii; 
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 
• OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică; 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul 
juridic al acesteia; 
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 



pentru elaborarea actelor normative; 
• Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 
• 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; 
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; 
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 
și de modificare a Legii nr. 268/2001; 
• Legea nr. 383/2013 a apiculturii; 
• Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 
• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
• Jurisprudenţă CEDO; 
• Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul 
legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ. 

b) structura organizatorica, atributiile 
departamentelor autoritatii sau 
institutiei publice 

http://www.primariabailesti.ro/consiliul-local-regulament.php 
http://www.primariabailesti.ro/organigrama.php 
http://www.primariabailesti.ro/urbanism/regulament-urbanism-
bailesti.pdf 

c) numele si prenumele persoanelor 
din conducerea autoritatii sau a 
institutiei publice si ale functionarului 
responsabil cu difuzarea informatiilor 
publice 

http://www.primariabailesti.ro/primar.php 
http://www.primariabailesti.ro/viceprimar.php 

d) coordonatele de contact ale 
autoritatii sau institutiei publice 

http://www.primariabailesti.ro/contact.php  

e) audiente http://www.primariabailesti.ro/contact.php  

f) sursele financiare, bugetul si bilantul 
contabil 

http://www.primariabailesti.ro/buget-primarie.php 
http://www.primariabailesti.ro/bilant-primarie.php 

g) programele si strategiile proprii 
http://www.primariabailesti.ro/strategia-bailestiului-2016.pdf 
http://www.primariabailesti.ro/proiecte-finantare-europeana-
bailesti.php 

h) lista cuprinzând documentele de 
interes public 

http://www.primariabailesti.ro/liste-interes-gestionate.php  

i) lista cuprinzând categoriile de 
documente produse si/sau gestionate, 
potrivit legii 

http://www.primariabailesti.ro/liste-interes-gestionate.php  

j) modalitatile de contestare a deciziei 
autoritatii sau a institutiei publice în 
situatia în care persoana se considera 
vatamata în privinta dreptului de acces 
la informatiile de interes public 
solicitate 

http://www.primariabailesti.ro/solicitari-informatii.php  

 


