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      B I B L I O G R A F I A 

la concursului pentru ocuparea  postului vacant – funcție publică de consilier, clasa I,  
gradul profesional debutant la Serviciul cadastru, fond funciar, registru agricol 

 

 1.   Constituția României; 
 2.   O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărie și completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și compeltările ulterioare; 

4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 5. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 6.   Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare; 

8.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 9. H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 10. Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  

T E M A T I C A 

la concursului pentru ocuparea  postului vacant – funcție publică de consilier, clasa I,  
gradul profesional debutant la Serviciul cadastru, fond funciar, registru agricol 

 

 

 1.  Constituția României: 
 Titlul I – Principii generale 
 Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 
  Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale 
   Art. 44 – Dreptul de proprietate privată 
 Titlul III – Autoritățile publice 
  Capitolul V – Administrația publică 
   Secțiunea a 2 – a – Administrația publică locală 
 
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 Partea a III – a: Administrația publică locală 
  Titlul I. Dispoziţii generale 
  Titlul II. Descentralizarea  



   Capitolul I. Dispoziţii generale  
   Capitolul II. Cadrul instituţional al procesului de descentralizare  
  Titlul III. Regimul general al autonomiei locale  
  Titlul IV. Unităţile administrativ-teritoriale în România  
  Titlul V. Autorităţile administraţiei publice locale  
 Partea a V-a: Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților 
administrativ – teritoriale  
 Partea a VI a: Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătiri din fonduri publice  
  Titlul I. Dispoziţii generale 
  Titlul II. Statutul funcţionarilor publici  
 Partea a VII-a: Răspunderea administrativă  
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și compeltările ulterioare: 
 Capitolul II.   Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii  
 Capitolul IV. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 
deciziei  

4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
 Capitolul I.   Principii și definiții 
 Capitolul II. Dispoziții speciale.  

Secţiunea I. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie  
5. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 
  Titlul III. Componentele sistemului integrat de cadastru și carte funciară 
  Titlul IV. Deschiderea cărților funciare și înregistrarea în sistemul integrat 
  Titlul V.  Procedura de recepție și de înscriere ulterioară deschiderii cărții funciare   
  6. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 
  Capitolul I.   Dispoziții generale 
  Capitolul II.  Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  
  Capitolul III. Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale  
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 Capitolul III.  Atribuții ale administrației publice  
 Capitolul IV. Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism 

8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 Capitolul I. Autorizarea executării lucrărilor de construcții  

9. H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, 
cu modificările și completările ulterioare: 
 Capitolul IV. Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
 Capitolul V.   Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate 
  10. Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare: 
 Capitolul II. Cuprinsul cărții funciare. Tipuri de înscrieri în cartea funciară. Tipuri de 
documentații cadastrale și modul de întocmire a acestora  

Capitolul III. Dispoziții generale privind înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară  
Capitolul IV. Procedura de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară  
Capitolul V. Avizul de începere a lucrărilor și recepția lucrărilor de specialitate.  


