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LEGE 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 

privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 

 
Art. I - Ordonanța Guvernului  nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat 

în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 
septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea 707/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 1 alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 
 (3) În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C funcţionează inspectorate 
judeţene în construcţii și Inspectoratul în Construcții al Municipiului București, unităţi 
fără personalitate juridică. 
     (4) Conducătorii inspectoratelor judeţene în construcţii sunt numiţi de ministrul 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în condiţiile legii. 
 

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
Art. 7 - (1) Atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - 

I.S.C. şi ale inspectoratelor județene în construcţii, structura organizatorică a 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., numărul maxim de posturi, precum şi 
normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
 (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - 
I.S.C., structura organizatorică detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi 
compartimente, precum şi statul de funcţii pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - 
I.S.C. - aparatul central şi inspectoratele județene în construcţii se aprobă prin ordin al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, la propunerea inspectorului 
general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
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Art. II – (1) Personalul inspectoratelor regionale în construcţii se preia și se 

reîncadrează la inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv al municipiului Bucuresti 
și în aparatul central al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., în limita numărului 
de posturi aprobat, în condițiile legii. 

(2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 
privire la încadrarea personalului în cadrul structurii organizatorice a inspectoratelor 
judeţene în construcţii și în aparatul central al Inspectoratului de Stat în Construcţii - 
I.S.C. se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, potrivit fiecărei categorii de personal. 

(3) Arhiva, orice alte bunuri și lucrări înregistrate la inspectoratelor regionale în 
construcţii sunt preluate de inspectoratele judeţene în construcţii, potrivit ariei 
teritoriale de competență. 

(4) Procedurile aflate în derulare la nivelul inspectoratelor regionale în construcţii se 
continuă de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparatul central şi 
inspectoratele județene, după caz, conform competențelor, actele îndeplinite anterior 
ramanând valabile. 

(5) Sediile utilizate de inspectoratele regionale în construcţii se preiau de 
inspectoratele judeţene în construcţii din județele în a căror rază administrativ-
teritorială sunt situate. 

 


