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pentru examenul privind promovarea din gradul ll in gradul I al furictieide
caorul Serviciului Cadastru al OCPI Gori'
1

.

2.

3.
4.
5.

cadastru in

Legea cadastrului 9i a publicitetii imobiliare nr.7/1996, republicate, cu modificdrile Si
completdrile ulterioare.
Ordinul nr.534/2001 al ministrului administraliei publice privind aprobarea Normelor
pentru introducerea cadastrului general, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
Ordinul nr.6341120Q6 al Direclorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului
continutul gi modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea f
cu modificerile 9i completdrile ulterioare,
Ordinul nr.108/2010 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului de
verificare gi receplie a lLrcrdrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al
al fotogrammetriei gi al cartografiei.
Ordinul nt.1Q7l2Q10 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privi
autorizarea sau recunoagterea autorizarii persoanelor fizice gi juridice romane, ale unui alt
membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European
vederea realizdrii gi verificdrii lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, al geodeziei gi

6.
7.

carlografiei pe teritoriul flomeniei,
Legea nr.18/1991 a iondului f unciar, republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare.
Hotdrarea nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,

8,

Ordinul comun al ministrului agriculturii, pddurilor 9i dezvolldrii rurale 9i ministrului administraliei

9.

gi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat5 asupra terenurilor,
modelului 9i modului de atribuire a titlurilor de proprielate, precum gi punerea in posesie
Droorietarilor.

internelor nr.897 n9812005 pentru aprobarea Regulamentului privind conlinutul
referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agrjcol.
Legea 50/199'1 privind autorizarea execut;rii lucrerilor de constructii, cu modificirile

gi

ulterioare.

10. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modiiicerile Qi
ulterioare.
1 1 . Legea nr,1 1 4/1 996, legea locuinlelor, cu modif icarile Si completerile ulterioare.
12. Legea nr. 165/2013 privind mdsurile pentru finalizarea procesului de restituire, in naturd sau

echivalent,a imobilelor preluate
13.
14.

'15.

16.
17.

in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania gi

reglementeri in legeture cu aplicarea acesteia gi Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013.
Masuratori terestre - Fundamente. vol.l, modului C - Topografie, Bucuregti, MATBIX ROM 2002.
lvlesuretori lerestre - Fundamentet vol.ll, modulul E - Cadastru, BucureQti, IVIATRIX ROM 2002.
lvlesurdtori teres'tre - Fundamente* vol.lll, modulul l, Bucureqti, MATRIX ROM 2002.
Manualul inginerului geodez, Editura Tehnice, Bucuregti.
Ghid de rezolvare a problemelor de topograiie, R. lvlanea, D. lordan, M.C. Celin, Cartea

Bucuresti.2007.
18. Topograiie gi desen tehnic, C. Deaconescu, D. Anghelina, A. BArsan, A. lonasec,
Editura didacticd gi pedagogicd, Bucuregii, 1979.
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TEMATICA
pentru examenul privind promovarea din gradul ll in gradul I al funcliei de consilier
cadastru in cadrul Serviciului Cadastru al OCPI Gori

1. lmobilul, Cuprinsul cdrtii funciare.
2. Lucrdri tehnice de cadastru la nivelul unei unititi administrativ-teritoriale.
3. Reteaua de ridicare (metoda intersecliilor, metoda drumuirii, metoda radierii).
4. Mdsurarea indirectd a distanlelor (metode, precizie, tolerante, erori).
5. Procedee pentru calculul supraielelor (detagdri, parcelSri).
6. Proieclia Stereograf icd 1970.
7. Aparaturd GPS. Noliuni generale,
8. Destinaliile gi categoriile de folosintl ale terenurilor, destina!iile construc.tiilor

9.

gi tipurile

Propflerare.

Intocmirea documentaliilor cadastrale, care stau la baza inscrierii in cartea funciard a actelor
faptelor juridice.
10. Categoriile de lucrdri pentru care se executi recepjia de cetre oficiul de cadastru qi publicita
imobiliard.
1 1 . Condilii de autorizare pentru persoane f izice.
12. Tipuri de lucrdri ce pot fi executate de c6tre persoanele autorizate.
13. Drepturile 9i obligaliile persoanelor fizice autorizate.
14. Rispunderea juridicd gi sanclionarea persoanelor fizice autorizate.
15. Metodologia privind verif icarea gi scrierea titlurilor de proprietate.
16. Stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor.
'1
7. Principalele documentatii de urbanism.Condominiul.
18. Operatiuni de dezmembrare, alipire, apartamentare.
19. Con!inutul documentaliei pentru obtinerea aprobdrii de scoatere din circuitul agricol
terenurilor situate in extravilan/intravilan.
20. Descrieti procedeul privind restituirea in naturd a imobilelor preluate in mod abuziv in
regimului comunist potrivit Legii 165/2013.

Prenumele si numele
1

8.1

1

.201 3

OCPI GORJiSir. B Martle nr. 3.A, Cod poital 210280,T9. Jiu, Jud. Gorj, ROMANIA
Telefon: (0253)21 7189;(0253)2158 93i (0253)21 71 B8; Fax: (0253)217189; (0253)21 71 BB: e-mailr gj@ancpi.ro; www.ancpi.ro

