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1.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

3. H.G. 395/ 2016 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; 

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată; 

5. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

8. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

9. Ordin nr. 901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

10. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

11. Hotărârea nr. 675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; 

12. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

13. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale 

14. Ordin 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor 

publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale 

15. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

16. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului ( UE ) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor ). 

17. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată 

20. HCL Sector 4 nr. 23/12.02.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, a 

Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și 

de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” modificată prin HCL 131/29.09.2021.    
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