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    In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din  Hotararea Guvernului nr. 

1.072/2003  privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a 

documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din 

fonduri publice, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin. 

(5) din  Hotararea Guvernului nr. 361/2007  privind organizarea si functionarea 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si al art. 5 pct. 

4 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a 

Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C, aprobat prin  Decizia 

primului-ministru nr. 147/2007 , ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si 

locuintelor si inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii 

emit urmatorul Ordin: 

     

     ART. 1 

    Se aproba Metodologia de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat 

in Constructii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor 

de investitii finantate din fonduri publice, prevazuta in anexa care face parte 

integranta din prezentul Ordin. 

     ART. 2 

    Directia avizare din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. si 

inspectoratele judetene in constructii vor duce la indeplinire prevederile 

prezentului Ordin. 

     ART. 3 

    Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

     ART. 4 

    La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin, Ordinul inspectorului general 

de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 74/2007 privind aprobarea 

Metodologiei de emitere a avizului de catre inspectoratul de Stat in Constructii - 

I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii 

finantate din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 101 din 9 februarie 2007, se abroga. 

     

    Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, Laszlo Borbely 

    Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii, Dorina 

Nicolina Isopescu 

     

     ANEXA 1 

     

    METODOLOGIE de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor 

de investitii finantate din fonduri publice 
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