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TEMATICA
pentru desfigurarea examenului din data de 23.03.2018 de promovare

din consilier cadastru gradul I in consilier cadastru gradul lA din cadrul O.C.P.|.
llfov, Serviciul Cadastru - Biroul Avize si Receptii

1. Titlul I - Regimul general al cadastrului 9i publicitdtii imobiliare din Legea
nr.7/1996, republicati, cu modificerile gi completdrile ulterioare;
2. Cap.l gi Cap.ll din Legea nr.16512013 privind mdsurile pentru finalizarea procesului
de restituire, in naturi sau echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada
regimului comunist din Rom6nia;
3. Normele de aplicare a Legii nr.165/2013;
4. Regulamentul de avizare, receptie 9i inscriere in evidenlele de cadastru gi carte
funciari aprobat prin Ordinul nr.70012014 al Directorului General al ANCPI;
5. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul
nr.53412001 al Ministerului Administratiei Publice, cu modificdrile 9i completirile
ulterioare;
6. Specificatii tehnice pentru lucriri de inregistrare sistematice a imobilelor in
sistemul lntegrat de cadastru 9i carte funciard conlinute in documentatiile de atribuire
a contractelor pentru lucreri de cadastru aprobate prin Ordinul Directorului General al
Agentiei Nalionale de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard nr.112014, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr.45 din 2010112014;
8. Norme tehnice de aplicare a Legii 1712014:
9. Regulamentul privind avizarea tehnicd a expertizelor judiciare efectuate de expe(ii
judiciari in specialitatea topografie, cadastru si geodezie;
10.Avizarea, verificarea 9i recepfia lucririlor de specialitate din domeniul cadastrului,
geodeziei, topografiei, fotogrammetriei gi cartografiei ;

1 1. Tarifarea serviciilor furnizate de A.N.C.P.l. si unititile sale subordonate.
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. Legea cadastrului gi a publicitdtii imobiliare nr. 7/1996, republicate, cu
modificerile gi complet5rile ulterioare;

. Legea nr.16512013 privind mesurile pentru finalizarea procesului de restituire,
in naturd sau echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada comunismului in
Rom6nia;

. Normele de aplicare a Legii nr.165/2013;

. Regulamentul de avizare, receplie si inscriere in evidenlele de cadastru gi

carte funciare, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenliei Nationale de
Cadastru gi Publicitate lmobiliari nr. 7O012014 actualizat;

o Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin
Ordinul nr.534/2001 al Ministerului Administratiei Publice, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare;

. Specificatii tehnice pentru lucriri de inregistrare sistematici a imobilelor in
sistemul lntegrat de cadastru 9i carte funciard continute in documentatiile de atribuire
a contractelor pentru lucriri de cadastru aprobate prin Ordinul Director General al
Agentiei Nationale de Cadastru gu Publicitate lmobiliari nr.112014, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr.45 din 2010112014;

. Ordinul Ministerului Justiliei, nr.18821C112.09.2011 si A.N.C.P.l.
nr.1044364119.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnicd a
expertizelor judiciare efectuate de expe4ii judiciari in specialitatea topografie,
cadastru 9i geodezie;

. Legea 1712014 privind unele masuri de reglmentare a vdnzdrii-cumpirdrii
terenurilor agricole situate in extravilan 9i de modificare a Legii 268/2001 privind
privatizarea societililor comerciale ce de,tin in administrare terenuri proprietate
publicd gi private a statului, cu destina,tie agricold 9i infiinlarea Agenliei Domeniilor
Statului, Titlul l.

o Norma metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea N.1712014 ptivind
unele misuri de regelmentare a vAnzdrii-cumpdririi terenurilor agricole situate in
extravilan gi de modificare a Legii 26812001 privind privatizarea societelilor
comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publicd 9i privatd a statului,
cu destinalie agricoli 9i infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului.

. Ordinul Ministerului Adminiskaliei gi lnternelor, nr.39/2009, privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.l. gi unititile sale subordonate 9i a taxei
de autorizare pentru persoanele care realizeazd luicrdri de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei gi cartografiei, actualizat.
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