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Bibliografia pentru examenul de promovare din funcția de consilier cadastru gr.I în 
funcţia de consilier cadastru gr.IA în cadrul Serviciului Cadastru – Biroul Fond Funciar, 

organizat în data de 24 martie 2022 
 

 

 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării  terenurilor 
agricole  situate în extravilan şi de modificare a Legii 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică  şi privată a statului  cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiilor Domeniilor Statului; 

 Normele metodologice pentru  aplicarea Legii nr.17/2014; 

 Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada comunismului în România; 

 Normele de aplicare ale Legii nr.165/2013; 

 Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, 
aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 700/2014; 

 Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general,aprobat prin Ordinul Ministerului 
Administrației Publice nr.534/2001,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului  şi modului  de atribuire  a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesia a proprietarilor (Legea 18/1991, Republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare );  

 Gheorghe Badea, Cadastrul general, Editura Conspress, Bucureşti, 2005,ISBN:973-7797-
71-X; 
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Tematica pentru examenul de promovare din funcția de consilier cadastru gr.I în funcţia 
de consilier cadastru gr.IA în cadrul Serviciului Cadastru – Biroul Fond Funciar, organizat 

în data de 24 martie 2022 
 
 

 Titlul I – Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Titlul III – Dispoziţii  
tranzitorii ,sancţiuni şi dispoziţii finale din Legea nr.7/1996,republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 TITLUL I – Unele măsuri de reglementare  a vânzării-cumpărarii terenurilor agricole 
situate în extravilan – din Legea 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării – cumpărării  terenurilor agricole  situate în extravilan şi de modificare a Legii 
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică  şi privată a statului  cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiilor 
Domeniilor Statului; 

 Normele metodologice pentru  aplicarea Legii nr.17/2014; 

 Ordinul 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I.  - îndreptarea erorilor materiale 
înscrise în titlurile de proprietate şi avizarea planurilor parcelare; 

 Cap.I şi Cap.II din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului 
comunist din România; 

 Normele de aplicare a Legii 165/2013; 

 Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Administraţiei Publice nr.534/2001,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 18/1991, Republicată cu modificările şi completările ulterioare - Procedura de 
constituire , atribuţiile  şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, a modelului  şi modului  de atribuire  a titlurilor de proprietate, 
folosirea definitivă şi temporară a terenurilor agricole în alte scopuri. 

 
 


