r
OFICIUL DE CADASTRU ŞI
PUBLICITATE
IMOBILIARĂ
BACĂU

&2.:1,3 d

c?r~

ziua ~~Iuna
Nr. anexă

Dr.

BmLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de consilier cadastru gradul IA, perioadă determinată
1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
2.

3.

ulterioare;
Ordinul nr. 819/2016 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii
de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţi a lucrărilor
pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţile administrativ-terito I.ale;
Anexa la Ordinul nr. 979/2016 al Directorului General al ANCPI, referitoare la ~pecificaţiile
I
tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vedI ea inscrierii
imobilelor în cartea funciară fmanţate de ANCPI;
Ordinul nr. 1184/2011 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Protocol lui-cadru de
colaborare între ANCPI si unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării
sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară;
Hotărârea de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului Naţional de CadaStru şi Carte
Funciară 2015-2023;
II
Ordinul nr. 844/2010 al Directoru1ui General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind
înscrierea din oficiu în cartea funciară după fmalizarea lucrărilor de cadastru;
1\
Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat
prin Ordinul nr.' 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările

I

4.

5.
6.
7.

ulterioare;
8. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr.' 534/2001 al
Ministeru1ui Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul Ministeru1ui Administraţiei şi Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de ANCPI şi unităţile subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care
realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, C'q., modificările
şi completările ulterioare;
II
10. "Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare", Constantin Moldov~anu, Editura
Matrix Rom, Bucureşti, 2002;
11. "Cadastru", Gheorghe Badea, Editura Conspress, Bucureşti, 2013;
I
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