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BIBLIOGRAFIE/TEMATICA 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT  DE REFERENT ,CLASA III , GRAD PROFESIONAL DEBUTANT  DIN CADRUL 

SERVICIULUI FOND FUNCIAR REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU, DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 

1. Constituția României republicata 

2. Titlul I si II ale partii a VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ cu  modificarile si completarile ulterioare 

3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare 

4. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu  modificarile si 

completarile ulterioare 

5. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a 

modelului si  modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 

proprietarilor cu modificarile si completarile ulterioare 

6. Legea nr.18/1991  a fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

7. Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

8. Ordin nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară, cu modificarile si completarile ulterioare. 

9. O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistelor permanente si pentru 

modificarea si completare Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare 

10. HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.34/2013, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

11. Ordonanţa nr. 28 /2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare 

12. 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
 
 

 


