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O.C.P.l. llfov este operator de date cu caracter personal nr'

SERVICIUL PU BLICITATE IMOBILIARA

eta GHIBA

TEMATICA
pentru desfisurarea concursuluidin perioada 29.10 - 01.11.2019 de ocupare

a unor posturi vacante pe perioadi determinati de timp de 36 luni, repartizate de la bugetul din
venituri proprii- PNCCF, de asistent registrator principal gradul ll (1 post), asistent registrator

principat debutant (1 post) 9i asistent registrator debutant (1 post)
in cadrul Serviciului Cadastru, Biroul lnregistrare Sistematici

CODUL GIVIL:

I. CODUL CIVIL:

1. DESPRE BUNUR! (CARTEA lll)

A. BUNURILE Sl DREPTURILE REALE !N GENERAL (TlrLUL l.

CAPITOLUL l, SECTIUNEA 1): Despre bunuri in general- Despre
distinctia bunurilor

(TITLUL l. CAPITOLUL ll): Drepturile reale in general siformele de
proprietate

B. PROPRIETATEA PRIVATA OITLUL ll)
. Continutul, intinderea 9i stingerea dreptului de proprietate

privati (CaPitolul l, Sectiunea l)
G. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA
(CARTEA lll, TITLUL lll, CAPITOLUL l): SUPERFICIA
D. DREPTUL DE PROPRTETATE PUBLICA ( CARTEA lll, TITLUL Vl)

. Dispozitii generale (CAPITOLUL l)

. Drepturile reale corespunzitoare proprietalii publice
(dreptul de administrare, dreptulde concesiune, dreptul de
folosint6 cu titlu gratuit) - CAPITOLUL ll.

E. CARTEA FUNCIARA (CARTEA lll, TITLUL Vll)
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O.C.P.1. llfov este operator de date cu caracter personal nr.874,875, 876, 38349

2. PRIVILEGIILE 9l GARANTITLE REALE (CARTEA V, TITLUL Xl, CAP.ll $l
cAP.lll)

IPOTECA - Dispozilii generale, ipoteca conventionala, ipoteca
imobiliarS, ipotecile legale, cesiunea ipotecii si stingerea
ipotecilor.

lCnetroluL l, CAPIToLUL ll, CAPITOLUL lll, CAPITOLUL lV: ART.155 pana la
ART. 221, inclusiv, CAPITOLUL Vl, CAPITOLUL Vlll.

tv.
ATRI
BI

Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1612019 privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile furnizate de Agen[ia Na[ionalS de Cadastru 9i Publicitate lmobiliari

9i institutiile sale subordonate
Ordinul nr. 1738t2015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor

care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre ANCPI si unitatile sale subordonate,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul nr. 1445t2016 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si

Publicitate lmobiliara pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
al Oficiilor de Cadastru si Publicitate lmobiliata'. - ANEXA NR. 2 (Art. 1- Art. 28).

Presedintele comisiei de concurs
lon STANCIU
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BIBLIOGRAFIE
pentru desfigurarea concursuluidin perioada 29.1-0 - 01.11.2019 de ocupare

a unor posturi vacant; pe perioadi determinati de timp de 36 luni, repartizate de la bugetul din

venituri proprii- pNccF, de asistent registrator principal gradul Il (1 post), asistent registrator
principal debutant (1 post) Si asistent registrator debutant (1 post)

in cadrul Serviciului Cadastru, Biroul Inregistrare Sistematici

1. Codul Civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicatS, cu modificirile 9i completarile

ulterioare);
2, Legea cadastrului gi a publicitilii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificirile 9i

completeri le ulterioare;
3. iegulamentul de avizare, receplie gi inscriere in evidenlele de cadastru gi carte

funciaie, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Na[ionale de Cadastru 9i
publicitate imobiliari nr.7OO\2O14, cu modiflcirile 9i completirile ulterioare;

4. Ordinul nr. 144512016 privind Aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si

publicitate imobiliara, a Centrului National de Cartografie, precum si a regulamentelor de

organizare si functionare ale acestora;
5.-Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1612019 privind aprobarea tarifelor pentru

serviciile furnizate de Agenlia NalionalS de Cadastru gi Publicitate lmobiliard 9i institutiile

sale subordonate;
6. Ordinul nr. 173812015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care

au ca obiect furnizarea serviciilor de catre ANCPI si unitatile sale subordonate, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele comisiei de concurs
lon STANCIU
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