Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:
-

-

-

-

-

Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară;
Ordinul nr. 39/2009 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare
pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare;
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, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 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;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor;
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
Lege nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil;
Lege nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă;
Codul penal;
Codul de procedură penală;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Legea 571/2003 - Codul Fiscal;
Hotărâre nr. 44 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă;
Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari;
Hotărâre nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari;
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Ordinul nr. 897/789/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul
documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de
încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară;
Ordin nr. 337/2011 pentru aprobarea Actului adiţional la Protocolul de
colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul
de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010;
Ordin nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de
publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr.1026/2012 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Protocolul de
colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din
România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară,
în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.
309/2010;
Legea nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
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;
Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare;
Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu;
Ordinul nr. 1184/2011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare
între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile
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administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor
în cadastru şi în cartea funciară;
Ordinul nr. 1.882/C/1.044.364/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în
specializarea topografie, cadastru şi geodezie;
Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 24 noiembrie
1998, cu modificările ulterioare;
HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea
birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul;
Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
O.U.G nr. 97/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţii publice;
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării si detaşării în alta localitate, precum
si in cazul deplasării in cadrul localităţii, in interesul serviciului

