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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
Compartiment Cadastru

1. Pentru Consilier, clasa I, grad profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.20219 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 - republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
8. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil – republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată
de Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Tematica:
1. Reglementări privind Constituția României;
2. Reglementări privind Codul administrativ - Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor
publici;
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
5. Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară – Titlul I Regimul general al cadastrului și
publicității imobiliare, Titlul II Publicitatea imobiliară și Titlul III Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și
dispoziții finale;
6. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
7. Reglementări privind fondul funciar – CAPITOLUL I: Dispoziţii generale; CAPITOLUL II: Stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; CAPITOLUL III: Dispoziţii privind terenurile
proprietate de stat şi unele prevederi speciale; CAPITOLUL IV: Dispoziţii procedurale; CAPITOLUL VI:
Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică; CAPITOLUL VII: Folosirea temporară sau
definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică; CAPITOLUL VIII: Organizarea

şi amenajarea teritoriului agricol; CAPITOLUL IX: Sancţiuni; CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi
finale
8. Reglementări din Codul Civil: Cartea a III a Despre bunuri;
9. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor.

2. Pentru Referent, clasa III, grad profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.20219 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 - republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Tematica:
1. Reglementări privind Constituția României;
2. Reglementări privind Codul administrativ - Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor
publici;
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
5. Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară – Titlul I Regimul general al cadastrului și
publicității imobiliare, Titlul II Publicitatea imobiliară și Titlul III Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și
dispoziții finale;
6. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
7. Reglementări privind fondul funciar – CAPITOLUL I: Dispoziţii generale; CAPITOLUL II: Stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; CAPITOLUL III: Dispoziţii privind terenurile
proprietate de stat şi unele prevederi speciale; CAPITOLUL IV: Dispoziţii procedurale; CAPITOLUL VI:
Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică; CAPITOLUL VII: Folosirea temporară sau
definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică; CAPITOLUL VIII: Organizarea
şi amenajarea teritoriului agricol; CAPITOLUL IX: Sancţiuni; CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi
finale.

ROMÂNIA
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ
PRIMĂRIA
Str. Ştefan cel Mare nr.6-8, cod 610101
Tel: 004 0233 218991
Fax: 004 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro
______________________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
Compartiment Cadastru

Pentru Referent, clasa III, grad profesional superior
Bibliografie:
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.20219 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 - republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Tematica:
1. Reglementări privind Constituția României;
2. Reglementări privind Codul administrativ - Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor
publici;
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
5. Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară – Titlul I Regimul general al cadastrului și
publicității imobiliare, Titlul II Publicitatea imobiliară și Titlul III Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și
dispoziții finale;
6. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
7. Reglementări privind fondul funciar – CAPITOLUL I: Dispoziţii generale; CAPITOLUL II: Stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; CAPITOLUL III: Dispoziţii privind terenurile
proprietate de stat şi unele prevederi speciale; CAPITOLUL IV: Dispoziţii procedurale; CAPITOLUL VI:
Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică; CAPITOLUL VII: Folosirea temporară sau
definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică; CAPITOLUL VIII: Organizarea
şi amenajarea teritoriului agricol; CAPITOLUL IX: Sancţiuni; CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi
finale.

