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Bibliografia: 

  
1. LEGEA nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul , cu modificările și 

completările ulterioare 
2. NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE a Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism, aprobate prin ORDINUL nr.233/2016 

3. REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM, aprobat prin Hotărârea nr.525/1996, 
republicat, modificat și completat 

4. LEGEA nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
cu modificările și completările ulterioare 

5. NORME METODOLOGICE DE APLICARE a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009, modificate și 
completate 

6. LEGEA nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată 
7. LEGEA NR.10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, modificată și 

completată 
8. LEGEA NR.153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a 

clădirilor, cu modificările și completările ulterioare 
9. CODUL CIVIL 
10. LEGEA LOCUINŢEI nr. 114/1996, modificată și completată 
11. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliar, republicată,cu modificările 
și completările ulterioare  
12. METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL-CADRU AL 
DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE 
(PUZ) aprobată prin Ordinul nr.562/2003 
13. METODOLOGIA DE ELABORARE ȘI CONȚINUTUL CADRU AL PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL-indicativ GM-010-2000, aprobată prin Ordinul nr.176/N/2000,  
14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
15. LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
16. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public  
17. Constituția României 
18.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
19.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Tematica: 

 
Nr. 
crt. 

TEMELE ABORDATE CADRUL  LEGISLATIV 

1. Integral  LEGEA nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare 

2. Integral Normele  Metodologice de aplicare a 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea 



teritoriului și urbanismul și de elaborare 
și actualizare a documentațiilor de 
urbanism, aprobate prin ORDINUL 
nr.233/2016  

3. Integral REGULAMENTUL GENERAL DE 
URBANISM, aprobat prin Hotărârea 
nr.525/1996, republicat, modificat și 
completat 

4. Integral Legea 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, cu modificările și 
completările ulterioare, 

5. Integral NORME METODOLOGICE DE 
APLICARE  Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, aprobate prin Ordinul 
839/2009, modificate și completate, 

6. Responsabilitățile proprietarilor de 
monumente istorice și ale adminstrației 
publice locale 

LEGEA nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, 
Titlul IV, Capitolul I, Capitolul II 

7. Dispoziții generale 

Sistemul calității în construcții 

LEGEA NR.10/1995, privind calitatea în 
construcții, republicată, modificată și 
completată, Capitolul I și Capitolul II 

8. Dispoziţii generale 

Obligații și răspunderi 

LEGEA NR.153/2011, privind măsuri de 
creștere a calității arhitectural-ambientale 
a clădirilor, cu modificările și 
completările ulterioare, Capitolul I și 
Capitolul V 

9. Drepturi reale în general 

Limitele juridice ale dreptului de 
proprietate privată 

Codul civil, Cartea III-Despre bunuri, 
art.551, art.552, art.553, art.554, art.560, 
art.561, art.611, art.612, art.613, art.614, 
art.615, art.616, art.617 

10. Dispoziții generale 

EXIGENŢE MINIMALE pentru locuinţe 

LEGEA LOCUINŢEI nr. 114/1996, 
modificată și completată, Capitolul I, 
Anexa nr.1 

11. Dispoziții generale 

Înscrierea unei construcții în Cartea 
Funciară 

LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliar, republicată,cu 
modificările și completările ulterioare, 
Capitolul I art.1 și art.2 , Capitolul II 
art.37 alin. (1), (2), (3), (31) 

12 Scopul şi obiectivele planurilor urbanistice 
pentru zone construite protejate (PUZCP) 

Etapele de elaborare a PUZCP 

METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI 
CONŢINUTUL-CADRU AL 
DOCUMENTAŢIILOR DE 
URBANISM PENTRU ZONE 
CONSTRUITE PROTEJATE 
(PUZ)aprobată prin Ordinul nr. 
562/2003, Capitolul1-Subcapitolul 2, 
Capitolul 3-Subcapitolul 2 



13. Integral METODOLOGIA DE ELABORARE ȘI 
CONȚINUTUL CADRU AL 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL-
indicativ GM-010-2000, aprobată prin 
Ordinul nr.176/N/2000 

14. Atribuţiile consiliului local 
Rolul şi atribuţiile primarului 
Statutul funcţionarilor publici 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ : Partea III Titlul V 
(Capitolul 3 Secțiunea3, art.129) 
(Capitolul 4 Secțiunea2 ,art.154 și 155), 
Partea VI Titlul II  

15. Activitatea de soluționare a petițiilor LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor 

16. Dispoziţii generale 
Organizarea şi asigurarea accesului la 
informaţiile de interes public 
Sancţiuni 

LEGEA nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public : 
Capitolul1, Capitolul 2, Capitolul 3 

17. Constituția României - integral Constituția României - integral 

18. Principii și definiții Ordonanţa Guvernului 
nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; Capitolul I 
 

19. Egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Capitolul II 
 

 


