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Bibliografie inginer I A – Serviciul Tehnic 

 

 

 

-LEGE nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Titlul VII ; 

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

- ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

- HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994  privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii aferente acestora,cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 - HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

- HOTĂRÎRE   Nr. 51 din 5 februarie 1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor 

de producţie,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

- LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*),cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

- LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (**republicată**) privind protejarea monumentelor istorice**),cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

- ORDONANŢĂ nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (*republicată*) privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcţiilor existente; 

 

-HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 

în construcţii; 

 



- LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*), cu modificarile si completarile ulterioare; privind 

finanţele publice; 

 

-LEGE nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare; 

 

-  HOTĂRÂRE nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective 

de investiţii finanţate din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

-ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de 

şantier,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 -LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   

- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

  

    Intocmit, 

  Director  financiar  contabil, 

  Ec.Dobrescu Camelia Beatrice Theodora 
 


