ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI BRAGADIRU
BIROUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

NR. 43928/01.10.2019

NOTĂ INTERNĂ
CĂTRE: RELAȚII CU PUBLICUL, REGISTRATURĂ GENERALĂ, ARHIVĂ

Urmare notei interne

înregistrată la nr. 43928/26.09.2019, vă aducem la cunoștință

legislația în baza căreia funcționează Biroul Urbanism și Amenjarea Teritoriului, însoțită de link-ul
la care se poate accesa on-line:
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare:
(link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1516);
2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare (link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453);
3. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicată (link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638 );
4. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicată (link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76993);
5. Legea nr. 24/2007 privind reglementarile si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane,
republicată (link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673 );
6. Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru elaborarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii (link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600 );
7. H.G. nr. 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:
(link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77665);
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8. H.G. nr. 560/2005 privind aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte
de comanda (link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/62495);
9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată:
(link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729 );
10. Hotărâre nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora:
(link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189596 );
11. Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată:
(link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915 );
12. Lege nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată:
(link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173)

ARHITECT-ȘEF,
A.S. MĂGUREANU

ÎNTOCMIT,
Cons. ANGHEL ANDREEA-ROXANA
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