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BIBLIOGRAFIE 
 

COMPARTIMENT COMISIE AVIZARE, DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 
EXPERT clasa I, grad profesional ASISTENT 

 
 

1.Constiuția României , republicată ; 
2. O.U.G.nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  Partea a III-a - 
administrația publică locală, Partea a V-a – Reguli specifice privind propietatea 
publică și privată a statului sau  unităților administrativ- teritoriale, Partea a VI-a 
– Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
6. Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu 
modificările și completările; 
7. Hotărârea Guvernului României nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Ordinul MLPLT nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
9. Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de 
elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 

SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI 
COMPLETĂRILE ACESTORA 
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BIBLIOGRAFIE 
 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI GESTIUNE G.I.S.,  
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 

INSPECTOR,  clasa I,  grad profesional SUPERIOR 
 

1.Constiuția României , republicată ; 
2. O.U.G.nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  Partea a III-a - 
administrația publică locală, Partea a V-a – Reguli specifice privind propietatea 
publică și privată a statului sau  unităților administrativ- teritoriale, Partea a VI-a 
– Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și 
completările ulterioare; 
6. Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
7. Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu 
modificările și completările; 
8. Hotărârea Guvernului României nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
9. Ordinul MLPLT nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
10. Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de 
elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
 

Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 
 

SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI 
COMPLETĂRILE ACESTORA 
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BIBLIOGRAFIE 
 

SERVICIUL AUTORIZAȚII LUCRĂRI DE CONSTRUIRE, 
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 

INSPECTOR,  clasa I,  grad profesional SUPERIOR 
 

1.Constiuția României , republicată ; 
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare;  Partea a III-a - administrația publică locală, Partea a V-a – Reguli 
specifice privind propietatea publică și privată a statului sau  unităților 
administrativ- teritoriale, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența 
personalului plătit din fondurile publice; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
6. Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu 
modificările și completările; 
7. Hotărârea Guvernului României nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Ordinul MLPLT nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
9. Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de 
elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
10. Codul  Civil – Cartea III, Capitolul II - Drepturi reale în general, Capitolul III 
– Limitele juridice ale dreptului de propietate privată,  Capitolul IV – Proprietatea 
comună. 
 
Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 
SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE 
DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI 
COMPLETĂRILE ACESTORA 
 
 

 


