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Legea cadastrului şi a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republi ata, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului National de Cadastru şi Carte Funciara;
H.G. nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a
Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a C.N.C.,precum şi a regulamentelor de
organizare şi funcţionare ale acestora;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile şi completări le ulterioare;
Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal, modificată si completată;
Legea contabilitatii nr. 8211991, republicata, cu modificările completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările Iterioare;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile
şi institutiile publice;
O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
şi conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice
şi instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile şi ulterioare;
O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru Îndeplinirea
unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative;
O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum organizarea,
evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale,
cu
modificările
şi
completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii;
O.M.F.P. nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din
domeniul public al statului;
O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate În patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificarile şi completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor' metod01ogice privind executia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice
finantate integral sau partial din venituri proprii şi activitatilor finantate integral din
venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor
privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice,
indiferent
de
modalitatea de organizare şi finantare a acestora, cu modificarile şi completarile
ulterioare.
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