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BISTRITA-NĂSĂUD
,

•

Legea cadastrului şi a publicităţii
completările ulterioare;

•

Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate În extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin În administrare terenuri proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă şi Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014;

•

•
•
•

•

•
•

•

imobiliare

nr. 7/1996,

republicată,

cu modificările

şi

Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, În natură sau
prin echivalent, a imobilelor preluate În mod abuziv În perioada regimului comunist În
România;
Normele de aplicare a Legii nr.165/2013;
Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte funciară,
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI;
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 În vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate În
domeniile cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI;
Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr. 534/2001
al Ministerului Administraţiei Publice, 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 În posesie a proprietarilor, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Gheorghe Badea, Cad astru general, Editura Conspress, Bucureşti, 2005, ISBN:973-779771-X;

•

Constantin Moldoveanu, Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală,
Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002, ISBN:973-685-486-8;

•

Tiberiu Rus, Note de curs - Geodezie Spaţială, Facultatea d Geodezie, Bucureşti, 20132014.
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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 vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
În extravilan - din Legea 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate În extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin În administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014;

•
•

Cap. I şi Cap. II din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, În natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate În mod abuziv În perioada
regimului comunist În România;

•

Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013;

•

Conţinutul, modul de Întocmire şi recepţie a documentaţiilor
În cartea funciară;

•

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 În vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate În domeniile cadastrului,
al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României;
Avizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al
geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei;

•
•
•

•

cadastrale În vederea Înscrierii

Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr. 534/2001
al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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 În posesie a proprietarilor;
Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public;

•

Gheorghe Badea, Cadastru general, Editura Conspress, Bucureşti, 2005, ISBN: 973-779771-X;

•

Constantin Moldoveanu, Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală,
Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002, ISBN: 973-685-486-8;

•

Tiberiu Rus, Note de curs - Geodezie Spaţială, Facultatea
2014.
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