
 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

(1) Pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului 

Urbanism și Autorizări în Construcții – Compartiment Urbanism: 

        

Bibliografie: 

1.  Constituția României; 

2.  Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019; 

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

ulterioare 

  6. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările 

și completările ulterioare 

  7. Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009, modificate și completate 

  8. Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea nr.525/1996, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  10. Codul civil 

  11. Legea nr. 114/1996- legea locuinței, cu modificările şi completările ulterioare 

  12. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliar, republicată,cu modificările și completările 

ulterioare  

  13. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

  14. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

    Tematică: 

1. Reglementări privind Codul administrativ, respectiv atribuţiile consiliului local, rolul şi atribuţiile 

primarului și statutul funcţionarilor publici - Partea III Titlul V (Capitolul 3 Secțiunea3, art.129) (Capitolul 4 

Secțiunea2 ,art.154 și 155), Partea VI Titlul II, 

2. Reglementările Constituția României 

3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

5. Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul  

6. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

7. Reglementări privind normele de aplicare a Legii 50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009 

8. Reglementări privind Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea nr.525/1996 

9.  Reglementări privind Codul Civil, respectiv drepturi reale în general și Limitele juridice ale dreptului 

de proprietate privată - 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.  Reglementări privind locuințele, respectiv dispoziții generale și exigențe minimale pentru locuințe  - 

Capitolul I, Anexa nr.1 

11.  Reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, respectiv dispoziții generale și înscrierea 

unei construcții în Cartea Funciară - Capitolul I art.1 și art.2 , Capitolul II art.37 alin. (1), (2), (3), (31) 

12.  Reglementări privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, respectiv activitatea de 

soluționare a petițiilor conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002.  

 Reglementări privind privind liberul acces la informaţiile de interes public 
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 (2) Pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional superior, ID post: din cadrul 

Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții – Compartiment Urbanism:    

Bibliografie: 

1. Constituția României; 

2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019; 

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 nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările 

și completările ulterioare 

  6. Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009, modificate și completate 

  7. Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea nr.525/1996, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  8.   Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare 

  9.  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 

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

  11.  Codul civil 

  12.  Legea nr. 114/1996- legea locuinței, cu modificările şi completările ulterioare 

  13. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliar, republicată,cu modificările și completările 

ulterioare  

  14. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

  15.  Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

Tematică: 

1. Reglementări privind Codul administrativ, respectiv atribuţiile consiliului local, rolul şi atribuţiile 

primarului și statutul funcţionarilor publici - Partea III Titlul V (Capitolul 3 Secțiunea3, art.129) (Capitolul 4 

Secțiunea2 ,art.154 și 155), Partea VI Titlul II, 

2. Reglementările Constituția României 

3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

5. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

6. Reglementări privind normele de aplicare a Legii 50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009 

7. Reglementări privind Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea nr.525/1996 

8. Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul  

9. Reglementări privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul  

10. Reglementări privind protejarea monumentelor istorice 

11. Reglementări privind Codul Civil, respectiv drepturi reale în general și Limitele juridice ale dreptului 

de proprietate privată - 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 

12.  Reglementări privind locuințele, respectiv dispoziții generale și exigențe minimale pentru locuințe  - 

Capitolul I, Anexa nr.1 

13.  Reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, respectiv dispoziții generale și înscrierea 

unei construcții în Cartea Funciară - Capitolul I art.1 și art.2 , Capitolul II art.37 alin. (1), (2), (3), (31) 

14.  Reglementări privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, respectiv activitatea de 

soluționare a petițiilor conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002.  

 Reglementări privind privind liberul acces la informaţiile de interes public 

15. Reglementări privind privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00053651.htm
https://idrept.ro/00053651.htm

