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DISPOZIŢIA NR. 127 
din 18 septembrie 2020 

privind: constituirea Comisiei de acceptanţă a serviciilor  
de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale – UAT oraşul Bereşti,  

judeţul Galaţi, Sectoarele cadastrale 2, 10, 15 şi 16 
 
 
 Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi,  validat prin sentinţa civilă nr. 410/ 
22.06.2016 a Judecătoriei oraşului Tg. Bujor; 
 Având în vedere referatul nr. 4035 din 18 septembrie 2020 prin care Donciu Ana 
Cristina – secretar general al oraşului Bereşti solicită constituirea Comisiei de acceptanţă a 
serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale;  
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 819/28.07.2016 al Directorului General al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de aprobare a Procedurii şi 
modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de 
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere contractul de prestări servicii nr. 5817/772/26.11.2018 încheiat între 
SC Geoagri Cadastru SRL şi UAT oraşul Bereşti;  
 Având în vedere prevederile Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia 
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;  
 Având în vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 196 alin. (1) lit. „b“ și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
DISPUNE : 

 
 Art. 1.  (1) La nivelul UAT oraşul Bereşti, judeţul Galaţi, se constituie Comisia de 
acceptanţă a serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale UAT Oraşul Bereşti 
pentru Sectoarele cadastrale nr. 2, 10, 15 şi 16 în următoarea componenţă:  

- Donciu Ana-Cristina  - Secretar general UAT oraş Bereşti 
- Iancu Elena     - Inspector Serviciul Urbanism, Registre  
     Agricole, Secretariat Administrativ  
- Costea Tasia    - Referent Serviciul Urbanism, Registre Agricole,  

Secretariat Administrativ . 



(2) Principalele atribuţii ale Comisiei de acceptanţă sunt următoarele:  
 emite Procesul verbal de acceptanţă a Livrării „Documente tehnice ale 

cadastrului spre publicare“;  
 emite Procesul verbal de acceptanţă a Livrării „Documente tehnice ale 

cadastrului  finale“.   
 
 
Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor în cauză, S.C. Geoagri Cadastru 

SRL  precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea controlului sub aspectul 
legalităţii. 

 
 

PRIMAR , 
Dică Octavian  

 
 
 
 
 
 
          Contrasemnează pentru legalitate, 
        SECRETAR GENERAL 
           Donciu Ana Cristina  
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Nr. 4035 din  18 septembrie 2020 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
 
 Subsemnata, Donciu Ana Cristina, secretar general al oraşului Bereşti, vă 
aduc la cunoştinţă următoarele: 

La nivelul UAT oraş Bereşti a fost încheiat contract de finanţare cu OCPI 
Galaţi şi contract de prestări servicii cu SC Geoagri Cadastru SRL pentru efectuarea 
de servicii de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 35/2016, ce modifică şi completează Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind realizarea, verificarea şi 
recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în 
cartea funciară – art. 53 – Graficul de activități, aprobat prin Ordinul directorului 
general al ANCPI nr. 1/07.01.2020, achizitorul de servicii de cadastru sistematic 
trebuie să desfășoare o serie de activități ce constau în acceptanța livrabilelor:  

 - Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare 
 - Documentele tehnice ale cadastrului – finale.  

 
Față de cele mai sus arătate, vă rog să dispuneţi constituirea unei comisii de 

acceptanţă a serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale UAT 
Oraşul Bereşti, Sectoarele cadastrale nr. 2, 10, 16 şi 16 în următoarea componenţă:  

- Donciu Ana-Cristina  - Secretar general UAT oraş Bereşti 
- Iancu Elena    - Inspector  
- Costea Tasia    - Referent  
Principalele atribuţii ale Comisiei de acceptanţă sunt următoarele:  

 emite Procesul verbal de acceptanţă a Livrării Documente tehnice ale 
cadastrului – spre publicare;  

 emite Procesul verbal de acceptanţă a Livrării Documente tehnice ale 
cadastrului  finale.   

 
 
Spre cele legale vă rog să dispuneţi, 

 
 
        SECRETAR GENERAL , 
                   Donciu Ana Cristina 
 
 
 


