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Legislație – organizarea și funcționarea 

 

Direcției Poliția Locală Călărași 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul actului 

normativ 

(Lege, Ordonanță 

de Guvern – O.G., 

Ordonanță de 

Urgență – O.U.G., 

Hotărâre de 

Guvern – H.G., 

Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – 

H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

1 Lege 155/2010 Legea poliţiei locale, republicată 

 

2 Lege 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 

3 Lege 53/2003 Codul muncii, republicată 

 

4 Lege 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor 

 

5 Lege 61/1991 

 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice, republicată 

6 Lege 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice, republicată 

7 Lege 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public 

sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-

teritoriale 

8 Lege 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată 

 

9 Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei 

10 Lege 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, republicată 

11 Lege 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată 

12 REG. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date 

13 Lege 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate 
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14 Lege 50/1991 

 

privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată 

15 Lege 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor, republicată 

16 Lege 203/2012 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

17 Lege  214/2011 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștelor 

18 Lege  196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea 

condominiilor 

19 Lege 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun 

20 Lege 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 

produselor din sectorul agricol 

21 Lege 101/2006 legea serviciului de salubrizare al localităților 

22 Lege  99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului 

de salubrizare a localităților nr.101/2006 

23 Lege  211/2011 privind regimul deșeurilor 

24 Lege 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată 

25 Lege 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic 

 

26 Lege 12/1990 

 

privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, 

republicată 

27 Lege 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive 

28 Lege 205/2004 

 

privind protecţia animalelor, republicată 

 

29 Lege 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată 

30 Lege 92/2007 Legea serviciilor de transport public local 

 

31 Lege 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 

cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, 

republicată 

32 Lege 38/2003 

 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, republicată 

33 O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

 

34 O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată 

35 O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată 

 

36 O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ 
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37 O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului 

 

38 O.U.G. 195/2002 

 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată 

39 O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată 

40 O.U.G. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau 

agresivi, republicată 

41 H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale 

42 H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români 

43 H.G. 947/2000 

 

privind modalitatea de indicare a preţurilor 

produselor oferite consumatorilor spre vânzare, 

republicată 

44 H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 

de piaţă în unele zone publice 

45 H.G. 432/2004 

 

privind dosarul profesional al funcţionarilor publici 

46 H.G. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 

dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor 

47 H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice 

48 H.G. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie 

publică neincluse în structurile de primire turistice 

49 H.G. 661/2001 privind procedura de eliberare  a certificatului de 

producător 

50 H.G. 480/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, aprobat prin H.G nr. 1391/2006 

51 Ordin 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare 

52 H.C.L. 219/2008 aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală 

a Municipiului Călărași 

53 H.C.L. 105/2012 

 

modificarea și completarea H.C.L. nr. 219/2008 

54 H.C.L. 32/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea 

temporară a domeniului public și privat în municipiul 

Călărași, desfășurarea comerțului stradal și 

modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării 

55 H.C.L. 55/2019 privind aprobarea Regulamentului de 

atribuire/licitatie a locurilor de parcare pentru 

folosință, în parcările de domiciliu din municipiul 
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Călărași 

56 H.C.L. 40/2013 aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și 

folosirea permiselor de Liberă Trecere, pentru 

circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată 

mai mare de 3,5 tone, în municipiul Călărași 

57 H.C.L. 78/2019 Regulament de gestionare a populației canine din 

municipiul Călărași 

58 H.C.L. 246/2008 Regulamentul privind staționarea vehiculelor cu 

masa totală max. autorizată peste 3,5 tone 

59 H.C.L 23/2009 privind autorizarea agenților economici care 

desfășoară activități de alimentație publică 

60 H.C.L 166/2017 privind Regulamentul de organizare și funcționare 

SPGCSC Călărași 

 

 


