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                                                                                                                 APROB,                                                   
                                                                                                         Simion STÂNCEL 
                                               Director 

                                                 
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului vacant temporar de referent 
 

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

2. Codul civil. Cartea funciară(Cartea III, Titlul VII) ; 
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

Capitolul I – Dispoziții generale; 
4. Codul de procedura civila. Procedura necontencioasă judiciară. Dispozitii generale( 

Cartea III, Titlul I); 
5. 5 . Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare. Dispoziții tranzitorii  și de 
punere în aplicare ; 

6. Ordinul 1/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea specificaţiilor tehnice 
pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de 
cadastru; 

7. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare ; 

8. Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Ordinul nr. 16/2019 al Directorului General al A.N.C.P.I.  privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi  
instituţiile  sale subordonate, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordinul nr. 1764/2019 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea termenelor  
de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

11. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Șef serviciu Publicitate imobiliară, 
Carmen PROCOPOVICI                  
     


