Legislație – organizarea și funcționarea
Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ

Nr. și anul
actului
normativ

Denumirea actului normativ

1

Tipul actului normativ
(Lege, Hotărâre de
Guvern – H.G.,
Ordonanță de Urgență –
O.U.G., Ordonanță de
Guvern – O.G.,
Ordonanță, Ordin,
Hotărâre de Consiliu
Local – H.C.L. etc.)
Lege

51/2006

2

Lege

325/2006

3

Lege

64/2008

4
5

Lege
Lege

114/1996
152/1998

6
7

Lege
Lege-Cadru

53/2003
284/2010

8
9
10

Lege
Lege
O.G.

82/1991
98/2016
36/2006

11

O.U.G.

70/2011

12

O.U.G.

40/1999

13

O.U.G.

43/ 2014

14

O.U.G.

57/2015

Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice
Legea serviciului public de alimentare cu
energie termică
privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil
Legea locuinţei
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe
Codul muncii
privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice
Legea contabilităţii
privind achiziţiile publice
privind unele măsuri pentru funcţionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termică a populaţiei
privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe
privind durata unor contracte de
închiriere pentru suprafeţe locative cu
destinaţia de locuinţe
privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea
unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare

Nr.
crt.

15

H.G.

920/2011

16

H.G.

1275/2000

17

H.G.

962/2001

18

H.G.

310 /2007

19

H.G.

395/2016

20

Ordin

66/2007

21

Ordin

22

Ordin M.F.P

1802/2004

23

Ordin M.F.P

2861/2009

21/514/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece
privind
aprobarea
Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996
privind
aprobarea
Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe
pentru actualizarea tarifului lunar al
chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile
cu destinaţia de locuinţe aparţinând
domeniului public sau privat al statului
ori al unităţilor administrativ-teritoriale
ale acestuia, precum şi pentru locuinţele
de serviciu, locuinţele de intervenţie şi
căminele pentru salariaţi ale societăţilor
comerciale,
companiilor
naţionale,
societăţilor naţionale şi regiilor autonome
pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice
privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a
preţurilor şi tarifelor locale pentru
serviciile publice de alimentare cu
energie termică produsă centralizat,
exclusiv energia termică produsă în
cogenerare
privind aprobarea Metodologiei de
stabilire a preţurilor locale de referinţă şi
a sumelor necesare pentru compensarea
combustibilului folosit pentru energia
termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate
pentru
aprobarea
Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii

24

Ordin M.F.P.

1826/2003

25
26

Ordin M.F.P
Ordin

2634/2015
1139/2015

27

Prescripții tehnice
ISCIR

elementelor de natura activelor, datoriilor
şi capitalurilor proprii
pentru aprobarea Precizărilor privind
unele măsuri referitoare la organizarea şi
conducerea contabilităţii de gestiune
privind documentele financiar-contabile
privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la
exercitarea
controlului
financiar
preventiv şi a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar
preventiv propriu
Reglementează verificările la instalațiile
mecanice sub presiune (PT A1/2002, PT
A2/2003, PT C9/2003, etc)

