
 

Județul Constanța 

Primarul comunei Oltina 

 

DISPOZIŢIA  
nr. 35 din 04 februarie 2020 

privind constituirea Comisiei pentru emiterea procesului verbal de acceptanță a serviciilor 

de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale 
 

 

            Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

d) art. 5 alin. (6) din Ordinul 819/28.07.2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității 

de alocare a sumelor, precum și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către 

beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de 

unitățile administrativ-teritoriale, prevederile pct. 3.7.1 – Recepția documentelor tehnice ale 

cadastrului – copie spre publicare și pct. 3.7.2. – Recepția documentelor tehnice ale cadastrului – 

copie finală din Specificaţiile 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, aprobate prin Ordinul directorului general ANCPI nr. 979 din 

05.08.2016 

e) Capitolul III din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   
f) art. 155 alin. (5) lit. a) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

Ținând cont de: 

a) Referatul înregistrat sub nr. 391/04.02.2020 al domnului Angheluș Ghergic – referent în 

cadrul Compartimentului Registru agricol, prin care solicită constituirea Comisiei pentru emiterea 

procesului verbal de acceptanță a serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoarele cadastrale; 

b) Contractul de finanțare înregistrat sub nr. 4110/15.05.2018 la Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Constanța, respectiv sub nr. 1606/11.05.2018 la Comuna Oltina; 

c) Contractele de prestări servicii nr. 2364/11.07.2018 și 2365/11.07.2018 încheiate între 

Comuna Oltina și II Tudora Adriana; 

d) Dispoziția primarului comunei Oltina nr. 96 din 10 iulie 2019 privind desemnarea 

persoanei  responsabile cu urmărirea derulării contractului pentru finanţarea în cadrul Programului 

naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică  

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
 

PRIMARUL COMUNEI OLTINA emite următoarea dispoziție: 
 

 

Art. 1 – Se constituie Comisia pentru emiterea procesului verbal de acceptanță a serviciilor 

de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, în următoarea componență: 

- Președinte: DANIEL CABASON – viceprimar 

- Membri ANGHELUȘ GHERGIC – referent/persoană responsabilă de contract 

MIHAI IACOBOAIA – secretar U.A.T. comuna Oltina 

Art. 2 – Principala atribuție a Comisiei de acceptanță este emiterea Procesului verbal de 

acceptanță a serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, conform prevederilor 

contractuale și a celor de la pct. 3.7.1 – Recepția documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre 



publicare și pct. 3.7.2. – Recepția documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală din 

Specificaţiile 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, aprobate prin Ordinul directorului general ANCPI nr. 979 din 05.08.2016. 

Art. 3 – Secretariatul comisiei va fi asigurat de domnul Angheluș Ghergic, responsabilul de 

contract. 

Art. 4 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Constanța, persoanelor de 

la art. 1 și se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina de internet www.comunaoltina.ro 

 

 

 
 

 

 
 

PRIMARUL COMUNEI OLTINA, 

 

 …………………………….……… 

                  Gheorghe CHIRCIU 

Avizează pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA 

 ………………….……… 

Mihai IACOBOAIA 

http://www.comunaoltina.ro/

