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BIBLIOGRAFIE 
 
 

pentru concursul organizat în perioada 10-15.09.2021 pentru ocupare post vacant de 
execuție de asistent registrator principal gradul II în cadrul Biroului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Târgu-Jiu al Serviciului Publicitate Imobiliară 
 

 
1.Codul civil al României; 
2.Codul de procedura civila; 
3. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28/12/2012; 
5. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere in evidenţele de cadastru şi carte 
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agen\iei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliara nr. 700/2014; 
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiilor de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliara nr.1445/2016; 
7. Ordinul Directorului General  Al Agenției  Naționale  de Cadastru  și  Publicitate  
Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara şi unităţile sale subordonate; 
8. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
9. HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de 
colaborare încheiat intre Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara şi Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operaţiunilor de 
publicitate imobiliara, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
12.Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedura civila, cu modificările şi completările ulterioare; 
13.Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 
 
 


