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

2. H.G. nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi ulterioare. 

3. Ordinul Directorului General  al  Agenţiei Naţionale de  Cadastru  şi  Publicitate  
Imobiliară nr. 1445/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie. 

4. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Normele de aplicare conform HG nr. 
395/2016 . 

6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice   
7. Legea contabilitații nr. 82/1991, republicata  cu modificările și completările ulterioare  
8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, 
9. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții 
publice și instrucțiunile de aplicare aacestuia , cu modificările și completările ulterioare, 

10. Ord. MFP nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor privind angajarea, lichidarea , 
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările și completările ulterioare 

11. Ordinul MFP nr. 2634/2015, privind documentele financiar contabile  a persoanele 
prevăzute de art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991,cu modificările și completările ulterioare 
 

 
 
 


