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• Titlul I - Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Titlul III - Dispoziţii
tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• TITLUL I - Unele măsuri de reglementare a vănzarii-cumpărării terenurilor agricole situate
În extravilan - din Legea 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vănzăriicumpărării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin in administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
• Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014;
• Regulamentul de avizare, receptie şi Înscriere În evidenţele de cad astru şi carte funciară,
aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 ,cu modificările şi
completările ulterioare;
• Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice
române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine
Spaţiului Economic European in vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate in
domeniile cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin
Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010;
• Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul Ministerului
Administratiei Publice nr. 534/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
• Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public;

•

Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului - copie finală

•

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a
terenurilor situate În extravilan;
Serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile
sale subordonate şi tarifele aferente acestora;
Determinarea diferenţelor de nivel În reţelele geodezice;
Reţelele geodezice de sprijin, de Îndesire şi de ridicare;
Proiecţia Stereografică 1970;
Avizul de Începere a lucrărilor şi recepţia lucrărilor de specialitate;
Dispoziţii cu privire la realizarea şi verificarea măsurilor GNSS statice şi cinematice;
Destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale terenurilor, destinaţiile construcţiilor şi tipurile de
proprietate;
Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale În
vederea Înscrierii În cartea funciară;
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