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pentru desfigurarea examenului de prom
in gradul profesional superior pentru postul de consilier cadastru din cadrul Serviciului
Cadastru - Biroul fond funciar

1. Legea 18 / 1991, Republicati cu modificerile 9i completdrile ulterioare;
2. Legea 165 I 2013, privind inventarierea terenurilor din Romdnia
3. HotdrArea Guvernului N.128812012 pentru aprobarea Regulamentului

de organizare 9i
funclionare a Agentiei Nationale de Cadastru gi Publicitate lmobiliard, cu modificdrile $i
completarile ulterioare;
4. Regulamentul de organizare gi functionare al Oficiilor de Cadastru 9i Publicitate
lmobiliard gi a organigramei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei
Nalionale de Cadastru gi Publicitate lmobiliard nr.890/2015;
5. Ordinul Ministrului Administra!iei $i lnternelor nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor
penku servrciile furnizate de Agenlia Na[ional5 de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard 9i
unitdlile sale subordonate 9i a taxei de autorizare penhu persoanele care realizeazd

lucrdri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei

gi

cartografiei, cu

modiflcdrile gi completdrile ulterioare;
6. Ordonanla Guvernului nr.2712002 prlvind reglementarea activitetii de solu(ionare a
peti!iilor, cu modificirile si completerile ulterioare, cu modificdrile gi completarile
ulterioare;
7. Legea N.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;
8. Legea nr. 47712004 privind Codul de conduite a personalului contractual din autoritdtile
9i instituliile publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
9. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;
'10. Legea cadastrului
9i a publicitalii imobiliare nr.7/1996, republtcatS, cu modificerile 9i
completarile ulterioare;
11. Ordinul Directorului al A.N.C.P.l. m.70012014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, receptie gi inscriere in cartea funciard, cu modificerile 9i completdrile
ulterioare.
12. Hotdr6rea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuliile gi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor, a modelului 9i modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum 9i punerea in posesie a proprietarilor.
13. Regulamentul de funclionare ala Comisiei Judelene llfov pentru stabuilrea dreptului de
proprietate privati asupra terenurilor.
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