Serviciul Cadastru/ Biroul Înregistrare Sistematică
TEMATICĂ
pentru ocuparea postului de execuție de consilier cadastru gradul I din cadrul Serviciului
Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică, cu încadrare pe perioadă determinată până la
data de 31.12.2023
1. Legea nr.7/1996, republicată și modificată
- Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare (Titlu I);
- Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale ale Legii 7/1996, rep. (Titlul III).
2. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu
modificările şi completările ulterioare.
 Tipuri de documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a acestora. (Cap. II)
3. Hotărârea Guvernului nr.294/2015, 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.
 Atribuțiile oficiului teritorial;
 Atribuţiile şi competenţele în domeniul înregistrării sistematice.
5. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 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,
cu modificări.
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.
Conținutul planului cadastral
 Criteriile de împărțire a terenurilor după destinație
 Criteriile de clasificare și identificare a categoriei de folosință a terenurilor și a
construcțiilor
8. Legea nr.544/2001
 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public.
9. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
 Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului
contractual din administraţia publică.
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