
ORDIN nr. 1486 din 29 septembrie 2008 privind 
modificarea Ordinului inspectorului general de stat al 
Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 
pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de 
control destinate utilizarii în activitatea de control al 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la 
aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii 
în constructii 
Având în vedere dispozitiile art. 1 si art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 
63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 lit. c) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri 
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 99/2008, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
În temeiul art. 5 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si 
functionare a inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia 
primului-ministru nr. 164/2008, 
inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite 
prezentul ordin. 
Art. I 

Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. 
nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control 
destinate utilizarii în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la 
aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii în constructii, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, se modifica dupa 
cum urmeaza: 
1.Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 3 
Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru general, în care se vor mentiona, 
pentru fiecare legitimatie, seria, care reprezinta indicativul inspectoratului teritorial în 
constructii, numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului." 
2.Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 5 
Serviciul resurse umane, Directia economica si inspectoratele teritoriale în constructii 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin." 
3.Anexa se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din 
prezentul ordin. 
Art. II 



Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii, 
Dorina Nicolina Isopescu 

ANEXA: 
(- Anexa la Ordinul nr. 293/2006) 
 

  

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 685 din data de 7 octombrie 2008 
 


