LEGISLATIE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA
SPCLEP BRAGADIRU

Legea nr.119/1996, – republicată – cu privire la actele de stare civilă;
Hotararea Guvernului nr. 64/2011 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a
dispozitiilor in materie de stare civila ;
Legea nr.71/2011, - (pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil ) ;
O.U.G. nr. 57/2019, - privind Codul Administartiv ;
Legea nr. 319/2006, - a securitatii si sanatatii in muncă ;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sericiului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor ;
H.G. nr.220/2006, - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în
străinătate a certificatelor şi a extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la
domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
O.G. nr.41/2003, - privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi/sau
prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
Noul Cod Civil actualizat – Legea nr. 287/2009 ;
Legea nr.16/1996, - a Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările aduse prin OG nr. 39/2006;
Legea nr.272/2004, - privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului;
O.G. nr.27/2002, - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi
completările aduse ulterior;
Legea nr.215/2001, - privind administraţia publică locală;
O.G.nr.84/2001, - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;
H.G. nr. 2104/2004, - pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de
funcţii din aparatul S.P.C.E.P., constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare şi
materiale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 57/2016, - privind procedura Adopției ;
O.U.G nr. 33/2016, - pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare
civila si actele de identitate ale cetatenilor romani ;
Legea nr. 272/2011, - cu privire la actele de stare civilă ;

Legea nr. 65/2012, - pentru aderarea României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare
Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8
septembrie 1976 ;
Legea nr. 544/2001, - privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si
completarile ulterioare ;
H.G. nr. 727/2013, - privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor
Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve
ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976 ;
Legea nr. 14/2018, - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2016 pentru
modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale
cetatenilor roman ;
Legea nr.21/1991, - privind cetăţenia română;
Legea 188/2000, - privind executorii judecatoresti ;
Legea nr. 323/2003, - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si
schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice ;
O.U.G nr. 97/2005, - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români
Hotărâre 1375/2006, - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români ;
Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 ;
H.G 1375/2006, - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani ;
Legea nr. 252/2007, - pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza
evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de
evidenta a persoanelor ;
H.G. nr. 839/2006, - privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind
stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, modificată prin H.G. nr. 516/2009 ;
Legea nr. 201/2009, - pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civila ;
Legea nr. 243/2009, - pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru
modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor
fizice ;

