
LEGEA  nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale 
 
LEGEA nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale 
 
LEGEA nr. 186/2013, modificata , privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 
 
LEGEA nr. 244/2017 - modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale 
 
ORDONANTA NR.26 /2013 actualizata , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara 
 
ORDONANTA DE URGENTA nr.53 pentru modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta 
 Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitatile  administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari  sau detin direct ori 
indirect o participatie majoritara 
 
LEGEA nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 
 
ORDONANTA DE URGENTA nr.109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice 
 
LEGEA nr. 98/2016,  privind achizitiile publice 
 
HOTARARE DE GUVERN nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice 
 
LEGEA nr.101/2016, privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, a contractelor sectoriale  si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 
servicii,  precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului  National de Solutionare a 
Contestatiilor 
 
LEGEA nr.184/2016, privind instituirea unui mecanism de prevenire  a conflictului de interese in 
procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica 
 
OUG nr.51/2013, pentru modificarea şi completarea OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice 
 
ORDINUL MLPDAP nr. 2980/2013, privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin 
pentru investițiile realizate ȋn parcurile industriale 
 
LEGEA nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 
 
ORDINUL MLPDAP nr. 345/2019, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 
LEGEA nr.193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilorde construcții 


