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Bibliografie  

 pentru ocuparea postului de execuție de consilier cadastru gradul IA, temporar vacant  
până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului Cadastru 

- Biroul Avize și Recepții  
 
 
 

1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare. 

2. Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea 
funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Ordinul Directorului General  al  Agenţiei Naţionale de  Cadastru  şi  Publicitate 
Imobiliară nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate 
imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, a regulamentelor de organizare și 
funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Legea fondului funciar nr.18/1991 cu modificările și completările ulterioare 
5. Hotărârea nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de  

constituire,atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privatăasupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate 
precum și punerea în posesie proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare 

6. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 
534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
modificările și completările ulterioare. 

7. Legea nr.544/2001. 
8. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare 
9. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
10. HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

11. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi 
juridice române,în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul 
cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 
107/2010 al Directorului General al ANCPI cu modificările și completările ulterioare. 

12. Ordinul ministrului justiţiei şi al directorului general al ANCPI nr. 
1882/C/1044364/2011pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a 
expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi 
geodezie; 
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TEMATICĂ 
 pentru ocuparea postului de execuție de consilier cadastru gradul IA, temporar vacant  

până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului Cadastru - 
Biroul Avize și Recepții  

 
 

1. Legea nr.7/1996 
- Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare (Titlu I); 
- Publicitatea imobiliară (Titlul II); 
- Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale ale Legii 7/1996, rep. (Titlul III). 
 

2. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 Tipuri de documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a acestora. (Cap. II) 

 Avizul de începere a lucrărilor și recepția lucrărilor de specialitate (Cap. V); 

 Desfășurarea lucrărilor de cadastru sistematic (Cap. VI); 
 

3. Ordinul Directorului General  al  Agenţiei Naţionale de  Cadastru  şi  Publicitate 
Imobiliară nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate 
imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, a regulamentelor de organizare și 
funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare 

 Atribuțiile oficiului teritorial; 

 Atribuţiile şi competenţele în domeniul în domeniul avize și recepții  
 

      4. Hotărârea nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
constituire,atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate 
precum și punerea în posesie proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare 

 Atribuţiile comisiilor 

 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate  
 

5. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi 
juridice române,în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul 
cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 
107/2010 al Directorului General al ANCPI cu modificările și completările ulterioare. 

 Autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice 
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6. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 
534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Conținutul planului cadastral 

 Criteriile de împărțire a terenurilor după destinație 

 Criteriile de clasificare și identificare a categoriei de folosință a terenurilor și a 
construcțiilor 

 
7. Ordinul ministrului justiţiei şi al directorului general al ANCPI nr. 

1882/C/1044364/2011, pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a 
expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi 
geodezie; 

 Avizarea tehnică a expertizei judiciare 
 
8.  Legea nr.544/2001 

 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public. 
 
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

 Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din administraţia 
publică; 

  Asigurarea unui serviciu public de calitate; 

 Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice; 
 
 
10. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare și HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normei metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

 Întocmirea și recepția documentațiilor cadastrale individuale. 


