
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 

cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei publice de 
conducere de arhitect-șef 

1. Constituția României, republicată  
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – 

Partea I, Partea III, Partea VI, Partea VII și Partea VIII 
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare  
6. 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  

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

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

9. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009, cu modificările și completările ulterioare , 

10. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,  cu modificările și 
completările ulterioare , 

11. Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare , 

12. Legea nr.153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare  

13. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,  
14. Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare , 
15. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  
16. Reglementarea tehnică Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de 

urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul MTCTnr.562/2003,  
17. Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal, indicativ 

GM-010-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.176/N/2000, 
18. Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, 

indicativ GM-009-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.37/N/2000, 
19. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare , 
20. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Tematica concursului: Bibliografia va fi studiată integral     


