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BIBLIOGRAFIE:
1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
2. Hotărârea de Guvern nr.1288/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
lmobiliară nr.1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate
imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a Regulamentelor de organizare
şi funcţionare ale acestora;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Codul administrativ nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
7. Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea
şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea
funciară;
8. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
lmobiliară nr.700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si compeltările
ulterioare;
9. Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
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1. Atribuţiile principale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară,
conform art 7 din ODG nr 1445/2016;
2. Atribuţiile Biroului de Inregistrare Sistematica, conform art 16 din ODG nr
1445/2016;
3. Prezentati principalele servicii furnizate de A.N.C.P.I. şi instituţiile;
4. Atributiile comisiei de solutionare a cererilor de rectificare/contestatiilor in cadrul
P.N.C.C.F. conform art. 49 alin 3 din ODG 1/2020 cu modificările si completările ulterioare
5. Categoriile informaţiilor de interes public pe care orice autoritate sau instituţie
publică are obligaţia comunicării din oficiu;
6. Tipurile de informaţii exceptate în condiţiile legii de la liberul acces al cetăţenilor;
7. Sancţiunile prevăzute de Legea nr. 544/2001;
8. Care sunt drepturile şi obligaţiile angajatorului, conform regulamentului intern al
OCPI Ilfov;
9. Care sunt drepturile şi obligaţiile salariaţilor, conform regulamentului intern al OCPI
Ilfov;
10. Prezentati principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public, conform
Art. 101. din regulamentul intern al OCPI Ilfov;
11. Prezentati cuprinsul cărţii funciare si enumerati tipurile de înscrieri în cartea
funciară;
12. Prezentati tarifele principalelor servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
furnizate de A.N.C.P.I.;
13. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului
teritorial şi/sau consultarea acestora;
14. Termenele de prestare a serviciilor furnizate de oficiile de cadastru şi publicitate
imobiliară.
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