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DISPOZIȚIA NR. 134/19.10.2022 
 privind: constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor  de înregistrare sistematică 
pe sectoare cadastrale – UAT Arieșeni, județul Alba, Sectoarele cadastrale 1, 3, 10, 11  și 13 
 
 Primarul comunei Arieseni, județul Alba, 
          Având in vedere:    

• Art. 9 alin 34/\ l si 34/\2 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr 7 /1996 modificata si 
completata de OUG nr 35/2016,art. 2, art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. 
(2) din Constituția României, republicată; 

• Ordinul nr. 819/2016 a Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, privind aprobarea 
Procedurii si a modalității de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului 
de execuție a lucrărilor pentru înregistrarea sistematica, inițiate de unitățile administrativ-teritoriale,  

• Contractul de prestări servicii între UAT Arieșeni și BIOS&CO SRL înregistrat sub numărul 
5447/15.09.2021; 

• Contractul de finanțare între UATC Arieșeni și OCPI Alba înregistrat sub nr. 4971/18.08.2021;  
• având în vedere prevederile Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepția lucrărilor 

sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul 
directorului general al ANCPI nr. 1/07.01.2020 

In temeiul prevederilor art. 155 alin.1 lit. e) si art. 196 alin. lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ emite prezenta: 

 

DISPOZIȚIE : 

    Art.1  La nivelul UATC Arieșeni, județul Alba, se constituie Comisia de acceptanță a 
serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale UAT Arieșeni, județul Alba, Sectoarele 
cadastrale 1, 3, 10, 11  și 13 în următoarea componență:    

Președinte: Pașca Diomid-Mihai – viceprimar  
Membri:    Gligor Ioan-Vasile – consilier asistent compartimentul Registru Agricol 
        Lazea Ciprian-Vasile- inspector asistent achiziții publice   
Secretar comisie: Purcel Florentina -consilier primar 

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele 
nominalizate la art. 1, care vor recepționa serviciile realizate in cadrul contractului de înregistrare 
sistematica a imobilelor pe sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 10, 11  și 13 emite Procesul-verbal de 
acceptanță a Livrării „Documente tehnice ale cadastrului spre publicare“; și emite Procesul verbal de 
acceptanță a Livrării „Documente tehnice ale cadastrului  finale“.  

Art.3 Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare, în condițiile 
Legii nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
          Art.4 Prezenta dispoziție se înaintează si comunica cu: Instituției Prefectului-Județul Alba, , 
persoanelor  nominalizate la art.1, Dosar Primărie. 

                      Primar,                               contrasemnează pentru legalitate, 
 Gheorghe PANTEA                                                                        pt. secretar general 
                         inspector asistent 
                        Ionel-Viorel BELEI 


