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Serviciul Registrul Agricol

BIBLIOGRAFIE,
pentru sustinerea examenului de ocupare al postului vacant de sef serviciu

din cadrul Serviciului Registrul Agricol

1. Legea nr.215/2001, republicatd, privind administraJiapublicd local6, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

).Legeanr. 188/1999, republicat[, privind Statutul funcJionarilor publici, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

3. Legea nr.7/2004, republicati, privind Codul de conduitd a funcfionarilor publici;

4. Hotdrdrea Guvernului Rom0niei nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi

dezvoltarea carierei func{ionarilor publici, cu modificirile gi completErile ulterioare;

5. Ordonanfa Guvernului RomAniei nr. 2812008 privind Registrul Agricol, cu modific[rile 9i
completdrile ulterioare;

6. Ordinul rr.7341480110031372712015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015-2019; *

T . Legea cadastrului gi publicitnlii imobiliare nr. 7 1 1996, republicatd;

8. Legea nr. 1712014 privind unele mdsuri de reglementare a vdnzilrli-cumpdrdrii terenurilor agricole
situate in extravilan 9i de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societililor comerciale ce detin in
administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destinafie agricold gi infiinfarea Agen{iei
Domeniilor Statului, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

9. Ordonanla Guvemului Romdniei privind reglementarea activitdlii de solufionare a petitiilor;

10. Legea nr.54412001 privind liberul acces la informafiile de interes public, cu modificdrile gi

completlrile ulterioare;

1 1. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a piefei produselor din sectorul
agricol;

12. Legea nr. I 8/ 1 99 1 - Legea Fondului Funciar republicatd;

13. Legea 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar nr. 18/1991 9i ale Legii nr. 16911997, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

14.Legeanr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietilii 9i justifiei, precum gi unele mdsuri
adiacente, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

15. Legea nr. 165/2013 privind mdsurile pentru ftnalizarea procesului de restituire, in natura sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunistin Romdnia, cu niodificdrile gi
completdrile ulterioare.
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