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SUCEAVA
SERVICIUL CAD ASTRU

BIBLIOGRAFIE
pentru sustinerea concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de
consilier gradul II din cadrul Serviciului de Cadastru
- Biroul Înregistrare Sistematică
- din data de -

1.

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

2.

Hotărârea Guvernului

nr. 1288/2012 pentru aprobarea

Regulamentului de

organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
3.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiilor de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016;

4.

Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

5.

Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către
beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de Înregistrare
sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul nr.
819/2016 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

6.

Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de
cadastru şi Înscrierea din oficiu a imobilelor În cartea funciară, aprobat prin Ordinul
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.
1/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Dep! SUCEAVAlB-duI1
Decembrie 1918, Nr. 3, Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 33 17; (0230) 52 19 11; Fax: (0330) 101160;
e-mail: sv@ancpi.fo;www,ancpi.ro

Extrase de carle funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
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7.

Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi
unităţile sale subordonate;

8.

Procedura operaţională PO 8.5.1-31 ediţia 1/29.07.2020 revizia 0/29.07.2020 Aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor privind Începerea/sistarea/finalizarea
lucrărilor de Înregistrare sistematică a imobilelor În Sistemul Integrat de Cadastru şi
carte Funciară;

9.

Ordinul nr. 1125/2016 al directorului general al ANCPI privind aprobarea
Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru
eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a
certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, În derularea
PNCCF;

Şef Serviciu Cadast u,
Sorinel Vasilică

oePI SUCEAVAIB-duI1 Decembrie '9'8,
Nr. 3. Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 33 17; (0230) 52 1911; Fax: (0330) 10 11 60; e-mail: sv@ancpLro;www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
2

CertificatSA EN ISO 9001:2015
Nr.27921/09/R

("lUFl.m:~n.""'iTI:l'
'"1 ~11. ;,' <:' ""1 ~
,

.\1

<)

•

1 ,

,

},

"

.\

SUCEAVA
SERVICIUL CADASTRU

TEMATiCĂ
pentru sustinerea concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de
consilier gradul II din cadrul Serviciului de Cadastru
- Biroul Înregistrare Sistematică
- din data de -

1. Legea cadastrului

şi a publicitătii

imobiliare

nr. 7/1996, republicată,

cu

modificările şi completări le ulterioare;
Titlul I - Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare
Cap. 1 Dispoziţii generale;
Cap. 3 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru În vederea Înscrierii În cartea
funciară.
II. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului

de

organizare şi functionare a Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Cap.1 Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
III Regulamentul

de organizare

şi functionare

a Oficiilor

de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016;
Atribuţiile Oficiului teritorial;
Atribuţiile Directorul oficiului teritorial;
Activitatea oficiilor teritoriale În domeniul cadastrului. Atribuţiile şi competenţele
Serviciului cadastru.
IV Regulamentul de avizare, receptie şi Înscriere În evidentele de cadastru şi
carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului
Cadastru şi Publicitate

Imobiliară

nr. 700/2014,

general al Agentiei Nationale de
cu modificările

şi completări le

ulterioare;
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Cap. 1 Dispoziţii generale. Obiectul şi scopul Înscrierilor În planul cadastral şi cartea
funciartă.
Cap. 2 Cuprinsul cărţii funciare. Tipuri de Înscrieri În cartea funciară. Tipuri de
documentaţii cadastrale şi modul de Întocmire a acestora.
2.1 Cuprinsul cărţii funciare;
2.2 Tipurile de Înscrieri În cartea funciară;
2.3 Tipuri de documentaţii cadastrale şi modul de Întocmire a acestora;
Cap. 8 Utilizarea sistemului integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.
V Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de
către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de Înregistrare
sistematică

iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,

aprobată prin Ordinul nr.

819/2016 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completări le ulterioare.
Scopul procedurii şi Domeniul de aplicare;
Descrierea procedurii. Etapele procesului de alocare a sumelor, precum şi
raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a derulării contractelor
având ca obiect lucrările de Înregistrare sistematică iniţiate de unităţile
administrativ-teritoriale;
Contractul de finanţare.
VI

Regulamentul

sistematice

privind

realizarea,

de cad astru şi Înscrierea

aprobat prin Ordinul directorului

verificarea

şi

din oficiu a imobilelor

general al Agenţiei

recepţia

lucrărilor

În carte funciară,

Naţionale de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Cap 1

Specificaţii

tehnice

pentru

realizarea

lucrărilor

de Înregistrare

sistematică a imobileior În Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
Cap 2

Regulament privind verificarea ţi recepţia lucrărilor sistematice de

cadastru În vederea Înscrierii imobilelor În cartea funciară;
VII Ordinul

directorului

general al ANCPI nr. 16/2019 privind

aprobarea

tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi unităţile sale subordonate;

DePI SUCEAVAIB-dull Decembrie 1918, Nr. 3, Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230)52 33 17; (0230)52 19 11: Fax: (0330) 10 11 60; e-mail: sv@ancpLro;www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
4

CertificatSA EN rsa 9001:2015
Nr.27921109/R

."~

,,/f'

,:r

DePI

'lf'f{;r!'l.,1lI11~tt\S'11UJ
~t ~\JII.'Clr,\,~
, " !J • I 1. 1 ,\ • A

SUCEAVA
Serviciile

de cad astru şi de publicitate

Naţională de Cadastru şi Publicitate

imobiliară

furnizate

de către Agenţia

Imobiliară şi unităţile sale subordonate

şi

tarifele aferente.

VIII Procedura operaţională PO 8.5.1-31 ediţia 1/29.07.2020 revizia 0/29.07.2020
-Aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor privind Începerea/sistarea/finalizarea
lucrărilor de Înregistrare sistematică a imobilelor În Sistemul Integrat de Cad astru şi
carte Funciară;
Responsabilităţi;
Descrierea procesuiui;
Verificările efectuate;
Formulare utilizate şi mod de completare.

IX Ordinul nr. 1125/2016 al directorului general al ANCPI privind aprobarea
Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru
eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a
certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, În derularea
PNCCF.
Procedura sesizării Camerelor Notarilor Publici de către oficii le teritoriale;
Efectuarea plăţilor de către ANCPI prin OCPI pentru certificatele emise.

Şef Serviciu Cadas
Sorinel Vasilică
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