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GALATI

1. 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.
2. Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru În vederea
Înscrierii imobilelor În cartea funciară, aprobate prin Ordinul Directorului General al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 şi nr. 979/2016.
3. Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte
funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările
şi completările ulterioare.
4. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice
şi juridice, 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.
5. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr.
534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare.
6. 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.
7. Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii
judiciari În specialitatea topografie, cadastru şi geodezie.
8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi .publicitate
imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/11.11.2016.
9. Atribuţiile oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
10. Delimitarea unităţilor administrativ teritoriale, deataşări, parcelări.
11. Reţele de triangulaţie, reţele de sprijin, metode de indesire (intersectii, drumuiri).
12.Tehnici de lucru cu tehnologie GPS.
13. Tehnici de lucru În mediu GIS (Sisteme informatice geografice)
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1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
2. Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cad astru în vederea
înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul Directorului General al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 şi nr. 979/2016.
3. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu
modificările şi completă riie ulterioare.
4. Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi
juridice, 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.
5. Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul nr.
534/2001 al Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor
pentru stabilirea dreptului de proprietate 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.
7. Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii
judiciari În specialitatea topografie, cadastru şi geodezie, aprobat prin Ordinul comun
al Ministerului Justiţiei nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011 şi al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011.
8. H.G.1288/2012 cu completările şi modificările ulterioare - Organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
9. Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate
imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/11.11.2016.
10.Gheorghe Badea, Cadastru Editura Conspress, Bucureşti, 2013.
11.Constantin Moldoveanu, Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală,
poziţionare. Editura Matrix Rom, Bucureşti 2002.
12.Sisteme de poziţionare globală, Johan Neuner, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000.
13. Micea Băduţ, GIS-Sisteme informatice geografice-Fundamente practice, Editura
Albastră.
ŞEF SERVICIU CADASTRU
Ing. Anic~/BORDEIANU

....... ". ...

(,
/t'
/.

,',',',',',',",

OCPI GALAŢI! Str. Domnească, nr. 244 Cod poştal BOO172,Galaţi, Jud. Galaţi, ROMÂNIA

,','.',

CertificatSR EN ISO

9001:2015

Telefon: (0236) 31 1774; Fax: (0236) 31 20 BO; e-mail: gl@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Extrase de carte funciarn pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Nr. 27921!09!R

..

