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BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad a personalului contractual din cadrul
Biroului Înregistrare Sistematică, prin transformarea postului de consilier cadastru
debutant în consilier cadastru gradul II
1.
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2.
Regulamentul de avizare, recepție și înscriere in evidentele de cadastru și cartea
funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările si completările ulterioare.
3.
Hotărârea de Guvern nr.294/2015 privind aprobarea Programului naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările și completările ulterioare.
4.
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.
5.
Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr.1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și
recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea
funciară.
6.
Ordinul nr.819/2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității de alocare a
sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor
pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale,
modificat.
7.
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.
8.
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.
9.
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
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