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Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordin 1184/2011 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Protocoluluicadru de colaborare între ANCPI şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea
înregistrăriisistematice a imobilelor în cadastru şi carte funciară
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
modificările şi completările ulterioare;
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014;
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;
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.
534/2001al 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, prind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
HG nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul directorului general nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru
soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI şi unităţile
subordonate;
Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenței teritoriale,
numărului și arondării birourilor de cadastru și publicitate imobiliară;
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;
Ordinul nr. 1/2020 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea
şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea
funciară;
Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor
rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

