
 

L E G I S L A T I E 

SERVICIU REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU,  

AGRICULTURA,SPATIU LOCATIV 

 

 

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

- Ordonanta Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificarile si  

completarile ulterioare;  

- Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului  

nr.28/2008 privind registrul agricol aprobată cu modificările și completările ulterioare prin 

Legea nr.98/2009, cu modificările ulterioare;  

- Hotararea Guvernului nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada  

2015-2019;  

- Ordin nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice  

privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019; 

- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

COMPARTIMENT AGRICULTURA 

- Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii  

terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii 268/2001 privind privatizarea 

societatilor comerciale ce dtin in administrare terenuri proprietate publica si private a statului 

cu destinatie Agricola si infintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-  Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare  a pietei  

produselor din sectorul agricol modificată si completată prin Legea nr. 70/2018; 

- Legea nr. 280/2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013. 
 

 



COMPARTIMENT CADASTRU 

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**) 

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

evidenţele de cadastru şi carte funciară 

- Legea nr.18/1991 a fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar  

nr.18/1991;  

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum  

şi unele măsuri adiacente;  

- Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,  

in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 

comunist in Romania;, 

- Hotarârea nr. 294/2015, privind aprobarea Programului  

naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023;  

- Ordin nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a  

lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în 

cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

COMPARTIMENT SPATIU LOCATIV 

- Legea nr.114/1996 privind locuintele, republicata,cu modificarile si completarile  

ulterioare;  

- Hotararea  nr. 1275 din  7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor  

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996;    

- OUG nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile  

cu destinaţia de locuinţe;  

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- Hotararea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  



pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;  

- Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor  

de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 


