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Bibliografie
pentru concursul de ocupare a postului de $ef Birou gradul ll- Biroul Fond Funciar

din cadrul Serviciului Cadastru, cu incadrare pe duratii nedeterminatii

NESCU

republicat5, cu modificarile gi

2. Regulamentul de avizare, receplie gi Tnscriere in eviden{ele de cadastru gi cartea
funciard aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenfiei Nalionale de Cadastru gi
Publicitate lmobiliard nr.70012014, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

3. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicati, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

4. Legea nr. 112000 republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fonduluifunciar nr.18t1991 ii ate Legii nr. 16g/1g97.5' Hotirdrea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regilamentului privind
procedura de con-stituire, atribufiile gi funclionarea comisiilor pentru siabilirea dreptului Jeproprietate privatd asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a tiflurilor deproprietate, precum gi punerea in posesie a proprieiarilor, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

6. Legea privind reforma in domeniile proprietalii gi justiliei, precum gi unele misuri
adiacente nr.24712005 republicatd, cu modificdrile gi-completdrile ulterioare.7. Ordinul Directorului General .al Agenliei lrialionale de Cadastru gi publicitate
fmobiliari nr.144512016 privind aprobareabrganigramei oficiilor de cadastru gi publicitate
imobiliari, a Centrului Na(ional de Cartografie, a regulamentelor de oiganizare fifunclionare a acestora.

8. Legea nr.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cumodificirile gi completdrile ulterioare
9. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr.53412001a| MinisteruluiAdministraliei Publice, cu modifiddrile 9i'.orpLtarile ulterioare.

10. Legea nr' 47712004 privind Codul de conduitd a pL6on"trtri contractual din
autoritafile gi institufiile publice.

1. Legea cadastrului gi a publicitalii imobiliare nr. 7/1gg6,
completdrile ulterioare.

lon Dorel GRIPCEA,
$ef Servi iu Cadastru
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pentru concursul de ocupare a postului de $ef Birou gradul ll- Biroul Fond Funciar
din cadrul Serviciului Cadastru, cu incadrare pe duratii nedeterminatii

1. Legea cadastrului gi a publicitS[ii imobiliare nr.7t1996, republicati, cu modificirile gi
completdrile ulterioare.

- Regimul general al cadastrului gi publicitd(ii imobiriare (Tiflu l);- Publicitatea imobiliari (Titlul tl);
- Dispozilii tranzitorii, sancfiuni gi dispozifiifinale ale Legii 7t1996, rep. (Ti1ul lll).
2. Regulamentul de avizare, recepfie 9i inscriere in evidenlele de cadastru gi cartea

funciari aprobat prin Ordinul Directorului General al Agen{iei Nalionale de Cadastru gi
Publicitate lmobiliari nr.70012014, ctJ modificdrile gi completdrile ulterioare.- Cuprinsul ci(ii funciare. Tipuri de inscrieri in cartea funciard. Tipuri de documentalii

cadastrale gi modul de intocmire a acestora. (Cap.ll)
- Dispozilii generale privind inscrierea in eviden[ele de cadastru gi carte funciard

(Cap.lll);
- Procedura de Tnscriere in eviden[ele de cadastru 9i carte funciard (Cap.lV);- Dispozi[ii privind realizarea lucrdrilor sistematice de cadastru lCap.Vl;i3. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicati, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.
- Dispozifii generale.

4. Legea nr. 112000 republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 1811991 $ ate t-egii nr. 169/1997.

- Retrocedarea terenurilor agricole in cazur persoanelor fiiice.
5. HotdrArea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind

procedura de constituire, atribufiile gi func{ionarea comisiilor pentru siabilirea dreptului de
proprietate privatd asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a tiflurilor de
proprietate, precum qi punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile gi completdrile
ulterioare.

- componenla comisiilor comunale, ordgenegti sau municipale;
- componen(a comisieijudelene sau a municipiului Bucuregti;
- Atribufiile comisiilor comunale, origenegti sau municipale;
- Atribu{iile comisieijudefene gi a municipiului Bucuregti.

6. Legea privind reforma in domeniile proprietdlii gi justiliei, precum gi unele mdsuri
adiacente nr.24712005 republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.- Titlul lV - Modificarea gi completarea Legii nr. 18/1g91, cu modificdrile 9icompletdrile ulterioare.

7. Ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de Cadastru gi publicitate
fmobifiard nr'144512016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru gi publicitate
imobiliari, a Centrului Nafional de Cartografie, a regulamentelor de oiganizare gi
functionare a acestora.
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- Atribu{iile generale ale Serviciului Cadastru;
- Atribuliile Biroului/Compartimentului Fond Funciar in cadrul Serviciului Cadastru.

8. Legea nr.54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

- Dispozilii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masi la informatiile de
interes public.

9. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr.
53412001a| MinisteruluiAdministratiei Publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

- Elementele de con{inut ale planului cadastral de bazd-enumerare;
- Elementele de conlinut ale planului cadastral de ansamblu-enumerare;
- Criteriile de impdrfire a terenurilor dupd destinalii;
- Clasificarea construcfiilor in funcfie de destinalie.

10.Legea nr. 47712004 privind Codul de conduitd a personalului contractual din
autoritdtile gi institutiile publice.

- Principiile generale care guverneazd conduita profesionali a personalului
contractual;

- Asigurarea unui serviciu public de calitate;
- Loialitatea fa[i de autoritdlile gi instituliile publice;
- Cadrul relaliilor in exercitarea atribu(iilor func{iei.

lon Dorel GRIPCEA.
$ef Servl iu Cadastru
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