
B I B L I O G R A F I A: 

 

 
1.Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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 bărbati, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 8. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 9. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale 

în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

16. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatilor publice. 

 

 

 

 

 

 

 



T E M A T I C A: 

 

  1.Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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 bărbati, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 8. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 9. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale 

în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

16. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatilor publice. 

 

 


