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  DIRECȚIA URBANISM 

 

  Biroul Urbanism                                         

 

 

Bibliografie pentru examenul organizat în vederea ocupării postului  vacant de 

inspector, grad profesional asistent,  în cadrul Biroului Urbanism 
 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată; 

2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

4. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

5. Hotărîrea 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; 

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 

7. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

8. Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 

avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

9. Hotărâre nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie 

realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de 

comandă de protecţie civilă; 

10. Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

11. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

12. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată; 

13. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;  

14. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 

15. OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

16. Constitutia Romaniei. 

17. Ordonanta nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

18. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu  

modificarile si completarile ulterioare 
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