
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 08 – 18 

august 2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 1033/2017 (M.Of. 649 din 08-aug-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 

sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, 

judeţul Dâmboviţa (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1106/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) privind aprobarea începerii 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea 

administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1107/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 

sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu 

Mare din judeţul Caraş-Severin (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1108/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 

unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1109/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) pentru modificarea 

Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare 

sistematică imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-

teritoriale(în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) în Ordinul directorului 

general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017 

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la 

imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-

teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 649 din 8 august 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 7/2017 (M.Of. 674 din 17-aug-2017) pentru modificarea 

Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 588/2017 (M.Of. 675 din 18-aug-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a 

funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general 

al Institutului Naţional de Administraţie (în secțiunea Legislatie) 
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Decizia 589/2017 (M.Of. 675 din 18-aug-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 588/2017 (M.Of. 675 din 18-aug-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a 

funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general 

al Institutului Naţional de Administraţie (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 589/2017 (M.Of. 675 din 18-aug-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 590/2017 (M.Of. 678 din 18-aug-2017) privind eliberarea domnului 

Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul 

Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica (aparat de stat) au apărut următoarele 

acte: 

 
Ordinul 1033/2017 (M.Of. 649 din 08-aug-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 

sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, 

judeţul Dâmboviţa (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 572/2017 (M.Of. 674 din 17-aug-2017) privind reorganizarea 

Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor 

Horticole - ''Horting'' Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulamentul 7/2017 (M.Of. 674 din 17-aug-2017) pentru modificarea 

Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 588/2017 (M.Of. 675 din 18-aug-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a 

funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general 

al Institutului Naţional de Administraţie (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 589/2017 (M.Of. 675 din 18-aug-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1106/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) privind aprobarea începerii 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea 

administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1107/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 

sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu 

Mare din judeţul Caraş-Severin (în secțiunea Legislatie) 
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Ordinul 1108/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 

unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1109/2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) pentru modificarea 

Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare 

sistematică imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-

teritoriale(în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 677 din 18-aug-2017) în Ordinul directorului 

general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017 

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la 

imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-

teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 649 din 8 august 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 590/2017 (M.Of. 678 din 18-aug-2017) privind eliberarea domnului 

Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul 

Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 1484/17-aug-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în 

aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară 

înalt patogenă din anumite state membre (în secțiunea Legislatia Uniunii 

Europene) 
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