GORJ
U

GORJ

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de executie de consilier catdsiru ieuthant, vacant
?n
cadrul Serviciului cadastru - Biroul inregistrare sistematici, repartizat pentru
implementarea Programului National de Cadastru si Carte'Funciari

1
2'

Legea cadastrului 9i a publicitetii imobiliare nr. 711996, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,
Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru cartea
$i
'prbfunciari
aprobat prin Ordinul Directorului General
Agentiei Nalionale oe Caoaslru 9i
.it"tu
lmobiliari nr.700t2014, cu modificerite si completdile ult"norre.
Hotdr6rea de Guvern nr'29412015 privind aprobarea Programului nalional
de cadastru 9i
)mpletirile ulterioare.
Nationale de Cadastru gi publicitate lmobjliard

al
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ficiilor de cadastru gi publicitate imobiliare,

a

ordrnur Directorurui Generar ar Asenriei
3i]iJ"l],"0,,,",..
533/2!16 privind aprobarea Specificatiilor tehnice
^,ri:."jij:5'1"":'rtji[\l'?ffi
de realizare a lLcriritor- siiiematice ae
cadastru ln vederea inscrierii imobilelor in cartea funciari, cu modificarile gi
ulterioare;
6 ordinul Directorului General al Agentiei Nalionale de Cadastru sicomptetarite
pubtici;t; tmobiliari
nr 97912016 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrdrilor srstematice de
cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciari, frnantate de
Agenlia Na{ionali de Cadastru 9i Publicitate lmobiliarS, modificat prin Ordinul directorului general
al ANCPI nr.53612017.

7.

Ordinul nr.81912016 privind aprobarea Procedurii si a modalitetii de alocare a sumelor,
precum si raportarea de citre beneficiari a stadiului de execu(ie a lucririlor pentru lucrerile
de
inregistrare sistematici initiate de unititile administrativ-teritoriale, modificat prin Ordinele
drrectorului general al ANCPI nr.353 si 51i12017.
Ordinul Ministrului Administratiei si lnternelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agentia Nalionale de Cadastru gi Publicitate lmobiliari gi unitetile sale
subordonate 9i a taxei de autonzare pentru persoanele care realizeazd lucriri de-specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei gi carlografiei, cu modificirile si completdrile ulterioare.
Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr.
53412001 al Ministerului Administraliei Publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare, cu
modificirile si completarile ulterioare.
Legea ff.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificSrile 9i
completirile ulterioare.
Legea nr. 47712004 privind Codul de conduite a personalului contractual din autoritelile qi
rnstituliile publice.
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TEMATICA
pentru ocuparea postului de execulie de consilier cadastru debutant, vacant in
cadrul serviciului cadastru - Biroul Inregistrare Sistematici, repartizat pentru
implementarea Programului Nalional de Cadastru gi Carte Funciari

1. Legea nr.7/1996
- Regimul general al cadastrului si publicitA{ii imobiliare (TiUu l);
- Publicitatea imobilia16 (Titlul lt);
- Dispozitii tranzitorii, sancliuni gi dispozi!ii finale ale Legii 7/1996, rep. (Titlul lll).

2. Regulamentul de avizare, receplie 9i inscriere in evidentele de cadastru gi
carte funciari aprobat prin ordinul N.zool2o14 al Directorului Glneral al ANCpl, ci
modificirile 9i completirile ulterioare.
. Cuprinsul cirlii funciare. Tipuri de inscrieri in cartea funciard. Tipuri de documentalii
cadastrale gi modul de intocmire a acestora. (Cap. ll)
Dispozitii generale privind inscrierea In evidenlele de cadastru 9i carte funciar5
(Cap. lll);
Procedura de inscriere in evidenlele de cadastru gi carte funciari (Cap. lV);
Dispozilii privind realizarea lucrdrilor sistematice de cadastru (Cap. Vl);
3. HotirArea Guvernului nr.29412015, cu modificirile gi completirile ulterioare.
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.
.

4. ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de cadastru

9i

Publicitate lmobiliari nr.144512016 privind aprobarea organigramei oficiilor de
cadastru gi publicitate imobiliari, a Centrului Nafional de Cartografie, a
regulamentelorde organizare gi funcfionare a acestora.

o

.

Atributiile oficiului teritorial;
Atribuliile gi competentele Tn domeniul inregistrarii sistematice.

5. Ordinul Directorului General al Agentiei Nalionale de Cadastru 9i
Publicitate lmobiliari nr. 533/2016 privind aprobarea specificatiilor tehnice de
realizare a lucrdrilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in
cartea funciari, cu modificirile si completirile ulterioare.
6. Ordinul Directorului General al Agenliei Nalionale de Cadastru 9i
Publicitate lmobiliari nr. 979/2016 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de
realizare a lucrerilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea
inscrierii imobilelor in cartea funciari, finanlate de Agenlia Nationali de Cadastru gi
Publicitate lmobiliari, modificat prin ordinul directorului general al ANCpt
nr.53612017,

nr.819/2016 privind aprobarea Procedurii 9i a modalititii de alocare a
precum
gi raportarea de cetre beneficiari a stadiului de executie a lucririlor pentru
sumelor,

7. ordinul
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lucririle de inregistrare sistematici iniliate de unitilile adm in istrativ-teritoriale, modificat
prin Ordinele directorului general at ANCpI nr.353 si 5i1l2O1T.
8. ordinul Ministrului Administrafiei gi lnternelor nr. 39/2009 privind
tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenlia Nationali de cadastru
"prob"i#
ii puolicitate
lmobiliari 9i unititile sale subordonate 9i a taxei de autorizare p"niru
persoanele
care realizeazi lucriri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei
9i
cartografiei, cu modificirile si completirile ulterioare.
e pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin
or
ar Ministerurui Administraliei pubriie, cu'modificarite 9i
co
cu modificirile gi completirile ulterioare.
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Dlspozitii comune privind accesul Ia informatiile de interes public,
11. Legea nr. 47712004 privind Codul de conduite a personalului

.
.
.
.

autorititile 9i institutiile publice.
Principiile generale care guverneaze conduita profesionali

contractual;
Asigurarea unui serviciu public de calitate;
Loialitatea fald de autoritdtile si instituliile publice;
Cadrul relaliilor in exercitarea atribufiilor funcliei.

contractual din

a

personalului

