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BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA 

Bibliografie 
 Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 

şi  completările ulterioare; 
 Regulamentul de avizare, recepție şi înscrierea în evidențele de cadastru şi 

publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Anexa la Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, 
verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în 
cartea funciară; 

 Protocolul de colaborare privind procedura eliberării şi a plății onorariilor pentru 
eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a 
certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea programului 
național de cadastru şi carte funciară aprobat prin ordinul nr. 1125/2016; 

 Organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a centrului național de 
cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcționare ale acestora, aprobată prin 
ordinul directorului general al ANCPI nr. 1.445/2016; 

 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Hotărârea nr. 53/2011 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii 
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate 

 
Tematică 
 Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare 
• Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea 

funciară  (TITLUL I, CAPITOLUL III) 
•    Publicitatea imobiliară (TITLUL II) 
• Dispoziții tranzitorii (TITLUL III, CAPITOLUL I) 

  Regulamentul de avizare, recepție şi înscrierea în evidențele de cadastru şi 
publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi 
completările ulterioare 
• Cuprinsul cărţii funciare. Tipuri de înscrieri în cartea funciară. Tipuri de 

documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a acestora (CAPITOLUL II)  
• Dispoziţii generale privind înscrierea în evidenţele de cadastru și carte 

funciară (CAPITOLUL III) 
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  Anexa la Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 
realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea 
din oficiu a imobilelor în cartea funciară  ; 

 Protocolul de colaborare privind procedura eliberării şi a plății onorariilor 
pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor 
suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanță 
succesorală, în derularea programului național de cadastru şi carte funciară 
aprobat prin ordinul nr. 1125/2016 

 Organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a centrului național 
de cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcționare ale 
acestora, aprobată prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 1.445/2016; 
• Atribuţiile Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
• Atribuțiile şi competențele în domeniul înregistrării sistematice. 

     LEGEA NR. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 HOTĂRÂREA NR. 53/2011 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a 
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale 
subordonate  


