OCPI

,11:11 U'I Ufl'\11\.
...-nc,·
� 1 I'• Cl f C 1 ·1 .\ft
I '\I 11 rJ. I I \. I! 4.

OLT

Anexa 2

TEMATICA
pentru concursul de ocupare a postului vacant de consilier cadastru fdel&'utant
din cadrul Serviciului Cadastru - Compartimentul Fond FunciW
repartizat pe perioada nedeterminata, cu incadrare pe perioada nedeterminata
1. Titlul I - Regimul general al cadastrului �i publicitatii imobiliare �i Titlul Ill - Dispozitii
tranzitorii, sanctiuni �i dispozitii finale din Legea nr.7/1996 republicata, cu modifidirile
�i completarile ulterioare;
2. Tipuri de documentatii cadastrale ?i continutul acestora, modul de 1ntocmire, solutionarea
cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciara �i a cererilor pe flux 1ntrerupt din punct
de vedere tehnic, avizul de 1ncepere a lucrarilor ?i receptia lucrarilor de specialitate din
Regulamentul de avizare, receptie �i 1nscriere 1n eviden\ele de cadastru �i carte funciara,
aprobat prin Ordinul nr.700/2014, cu modificarile �i completarile ulterioare;
3. Regulament privind verificarea ?i receptia lucrarilor sistematice de cadastru in vederea
1nscrierii imobilelor in cartea funciara din Regulamentul privind realizarea, verificarea $i
receptia lucrarilor sistematice de cadastru ?i 1nscrierea din oficiu a imobilelor 1n cartea
funciara, aprobat prin Ordinul nr. 1/2020;
4. Atributiile �i competentele Serviciului Cadastrului, potrivit Regulamentului de organizare
�i functionare al oficiilor de cadastru �i publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul
nr.1445/2016;
5. Atributiile oficiului de cadastru �i publicitate imobiliara, potrivit Regulamentului de
organizare �i funqionare al oficiilor de cadastru �i publicitate imobiliara, aprobat prin
Ordinul nr.1445/2016;
6. Serviciile de cadastru �i publicitate imobiliara furnizate de Agentia Nationala de cadastru
�i Publicitate lmobiliara prin unitatile sale subordonate �i tarifele aferente, scutiri de la
plata tarifelor prestate, modul de calcul, conform Anexei la Ordinul nr.16/2019;
7. Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public - Legea nr.544/2001;
8. Punerea 1n posesie a proprietarilor �i emiterea titlurilor de proprietate - HG nr.890/2005;
9. Restituirea 1n natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Legea nr.165/2013;
10. intocmirea situatiei terenurilor - HG nr.401/2013;
11. Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - Legea nr.18/1991/R, Legea
nr.1/2000 �i Legea nr.247/2005;
12. Dispozitii privind terenurile proprietate de stat ?i unele prevederi speciale- Legea fondului
funciar nr.18/1991/R, cu modifidirile �i completarile ulterioare;
13. Raspunderea
juridica
?i
sanctionarea
persoanelor
fizice
�i
juridice autorizate din Regulamentul privind autorizarea sau recunoa�terea autorizarii
persoanelor fizice �i juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale
unui stat care apartine Spatiului Economic European 1n vederea realizarii �i verifidirii
lucrarilor de specialitate 1n domeniile cadastrului, al geodeziei �i al cartografiei pe
teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul nr.107/2010, cu modificarile �i completarile
ulterioare.
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de consilier cadastru debutant
din cadrul Serviciului Cadastru - Compartimentul Fond Funciar,
repartizat pe perioada nedeterminata, cu incadrare pe perioada nedeterminata
1. Legea cadastrului �i publicitatii imobiliare nr.7/1996 republicata, cu modificarile �i
completarile ulterioare;
2. Regulamentul de avizare, receptie �i 1nscriere 1n evidentele de cadastru �i carte funciara,
aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru �i Publicitate
lmobiliara nr.700/2014, cu modificarile �i completarile ulterioare;
3. Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru �i Publicitate lmobiliara
nr.1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea �i receptia
lucrarilor sistematice de cadastru �i foscrierea din oficiu a imobilelor 1n cartea funciara
4. Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru �i Publicitate lmobiliara nr.
16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de
Cadastru �i Publicitate lmobiliara �i institutiile sale subordonate;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile �i
completarile ulterioare;
6. Legea fondului funciar nr.18/1991 republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;
7. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
�i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 �i ale
Legii nr. 169/1997, cu modificarile �i completarile ulterioare;
8. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii �i justitiei, precum �i unele
masuri adiacente, cu modificarile �i completarile ulterioare;
9. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atributiile �i functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, a modelului �i modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum
�i punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile �i completarile ulterioare;
10. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 1n natura
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv 1n perioada regimului comunist 1n
Romania;
11. H.G. nr. 40112013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 1n natura sau prin echivalent, a
imobilelor preluate 1n mod abuziv 1n perioada regimului comunist in Romania;
12. Regulamentul de organizare �i functionare al oficiilor de cadastru �i publicitate imobiliara
aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru �i Publicitate
lmobiliara nr.1445/2016, cu modificarile �i completarile ulterioare;
13. Regulamentul privind autorizarea sau recunoa�terea autorizarii persoanelor fizice �i
juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care
apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii �i verificarii lucrarilor de
specialitate in domeniile cadastrului, al geodeziei �i al cartografiei pe teritoriul Romaniei,
aprobat prin Ordinul nr.107/2010 al directorulu' general al Agentiei Nationale de Cadastru
si, Publicitate lmobiliara, cu modificarile si--co pletarile ulterioare.

�u Bogdan �tefanu\

SEF SERVICIU CADASTRU
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