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AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

ORDIN 
privind aprobarea Procedurii 

si a modalitatii de alocare a sumelor, 
precum si raportarea de catre beneficiari 

a stadiului de executie a lucrarilor 
pentru lucrarile de inregistrare sistematica 
initiate de unitatile administrativ-teritoriale 

Avand in vedere: 
— dispozitiile art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului i a publicitatii imobiliare 

nr. 7/1996, republicata, Cu modificarile i completarile ulterioare; 
— Hotararea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru 

Publicitate Imobiliara nr. 9 din 14 iulie 2016 prin care au fost aprobate Procedura 
modalitatea de alocare a suMelor, precum i raportarea de catre beneficiari a 

stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistennatica initiate 
de unitatile administrativ-teritoriale, 

In temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funclionare a 
Agentiei Nationale de Cadastru i Publicitate Imobiliarà, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile Si completarile ulterioare, 

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara emite prezentul ordin. 

Art. 1. — Se aproba Procedura i modalitatea de alocare a sumelor, precum 
Si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru Jucrarile 
de inregistrare sistematica initiate de unitafile administrativ-teritoriale, prevazuta in 
anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru 
Publicitate Imobiliara, 

Radu Codrut tefanescu 
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Bucure0i, 28 iulie 2016. 
NT. 819. 
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ANEXA 

PROCEDURA SI MODALITATEA 
de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor 

pentru lucrarile de Thregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale 

ARTICOLUL 1 
Scopul procedurii 

Prezenta procedura stabileste modalitatea de alocare a 
sumelor, responsabilitatile privind analiza, sinteza, decizia, 
coordonarea si monitorizarea finantarii lucrarilor de inregistrare 
sistematica demarate de catre unitatile administrativ-teritoriale in 
aplicarea prevederilor art. 9 alin. (341)—(3412) din Legea 
cadastrului si a publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

ARTICOLUL 2 
Domeniul de aplicare 

Prezenta procedure se aplica lucrarilor de inregistrare 
sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte 
funciara (program) initiate de unitatile administrativ-teritoriale 
pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt 
prevazute la art. 9 alin. (341) si (342) din Legea cadastrului si a 
pubIicitäii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

ARTICOLUL 3 
Beneficiari 

Beneficiarii sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate 
de autoritatile administratiei publice locale, respectiv comunele, 
orasele si municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale acestora. 

ARTICOLUL 4 
Definitii si'acronime utilizate 

UAT— unitatea administrativ-teritoriala; 
ANCPI — Agentia Nationale' de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara; 
OCPI — Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 
Finantare complementara — surse complementare de 

finantare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare; 
PVR tehnic — Procesul-verbal de receptie a documentelor 

tehnice ale cadastrului, astfel cum este prevazut in specificatiile 
tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI; 

PVR servicii 	Procesul-verbal de receptie a serviciilor de 
realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica, ce fac obiectul 
contractelor de achizitie publica incheiate de unitatile 
administrativ-teritoriale. 

ARTICOLUL 5 
Descrierea procedurii 

Modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de 
catre beneficiari a stadiului de executie a derularii contractelor 
avand ca obiect lucrarile de inregistrare sistematica initiate de 
unitatile administrativ-teritoriale se desfasoara dupa cum 
urmeaza: 

1. Analiza bugetului de venituri proprii si realizarea proiectului 
de buget pe venituri proprii 

In vederea alocarii sumelor pentru finantarea lucrarilor de 
inregistrare sistematica ce au ca obiect sectoarele cadastrale 
din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, ANCPI efectueaza o  

analiza bugetara asupra realizarii veniturilor proprii, comparativ 
cu celelalte cheltuieli care se finanteaza din aceasta sursa de 
finantare, si transmite Consiliului de administratie suma 
disponibila pentru finantarea acestor categorii de lucrari pentru 
anul corespunzator. 

2. Aprobarea bugetului pe venituri proprii 
Consiliul de administratie ya aproba si va dispune alocarea 

in mod egal a sumelor necesare finantarii lucrarilor de 
inregistrare sistematica pentru fiecare UAT, in limita fondurilor 
disponibile. Aceste sume vor fi prevazute la o pozitie distincta de 
transferuri in bugetul ANCPI si, ulterior aprobarii bugetului 
conform prevederilor legale in vigoare, vor fi repartizate in 
bugetele OCPI-urilor si vor constitui surse de finantare 
complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare. 

3. Aprobare buget/Solicitare de rectificare bugetard 
Dupa aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza in bugetul 

fiecarui OCPI, la o pozitie distincta de transferuri, sumele 
corespunzatoare finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica, 
astfel cum au fost aprobate de consiliul de administratie. 

4. Comunicarea documentelor catre OCR 
Dupa aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecarui 

OCPI: file de buget cu suma aprobata si alocata pentru 
finantarea lucradlor de inregistrare sistematica corespunzatoare 
UAT-urilor din aria de compete*" a fiecarui OCPI, modelul 
contractului de finantare, specificatiile tehnice pentru realizarea 
lucrarilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al 
directorului general al ANCPI, precum si extrasul din anexa la 
hotararea consiliului de administratie prin care s-au repartizat 
sumele pe fiecare UAT din fiecare judet. 

5. Comunicarea documentelor catre UAT-uri 
()CPI va comunica fiecarei UAT din aria de compete* 

teritoriala suma alocata pentru finantarea lucrarilor de 
inregistrare sistematica, conform formularului prevazut in anexa 
nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de 
finantare prevazut in anexa nr. 2, precum si specificatiile tehnice 
aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI. 

6. Transmiterea solicitarilor de finantare de catre UAT-uri catre 
OCPI 

(1) In situatia in care UAT doreste finantarea lucrarilor de 
inregistrare sistematica, transmite catre OCPI solicitarea de)  
finantare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3, 
si contractul de finantare semnat, intocmit in doua exemplare, 
cate Unul pentru fiecare parte. Termenul pana la care UAT-urile 
pot solicita incheierea contractului de finantare este de 
maximum 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei 
proceduri, pentru anul 2016. Pentru anii urnnatori, termenul de 
45 de zile se va calcula de la primirea instiintarii transmise de 
catre OCPI fiecarei UAT din aria de compete* teritoriala. 

(2) La implinirea a 5 zile de la expirarea termenului de 45 de 
zile, ()CPI va notifica UAT-urile din aria de competenta care nu 
au solicitat incheierea contractului de finantare, pentru 
incheierea contractului de finantare intr-un termen de 15 zile de 
la primirea notificarii, sub sanctiunea pierderii finantarii. 
Notificarea va fi intocmita conform modelului prevazut in anexa 
nr. 4. 
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7. incheierea contractului de financare 
(1) OCPI va semna contractul de finantare in limita sumelor 

aprobate i comunicate de calm ANCPI prin extrasul din anexa 
la hotararea consiliului de administratie, un exemplar al acestuia 
urmand a fi transmis UAT-ului. 

(2) UAT-urile vor include sumele prevazute in contractul de 
finantare in bugetul de venituri si cheltuieli, la o pozifie distinct& 
ca sursa de finantare complementara. 

8. Atributii si responsabilitati 
(1) Dupa semnarea contractului de finantare, atat OCPI, cat 
UAT vor desemna prin act administrativ o persoana 

responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare. 
Persoana responsabila din cadrul UAT va raspunde i de 
urmarirea derularii contractului de achizitie public& 

(2) Principalele atributii ale responsabililor de contract, ce vor 
fi stabilite prin fia postului, sunt: 

a) asigurarea derularii contractului de finantare in 
conformitate cu prevederile i termenele contractuale; 

b) indeplinirea tuturor demersurilor in vederea efectuarii 
recepliilor, comunicarii documentelor in forma, conditiile 
termenele stabilite de prezenta procedura i de prevederile 
legale in vigoare, referitoare la avizarea acestor documente; 

c) comunicarea, in termenele i in forma prevazute de 
contractele de finantare, contractele de achizitie incheiate cu 
prestatorii de servicii i prevederile legale in vigoare, a tuturor 
documentelor necesare solicitarilor de transfer de sume pentru 
asigurarea finantarii, efectuarii receptiilor serviciilor i a efectuarii 
platilor, astfel incat sä nu se pericliteze buna dest4urare a 
contractelor; 

d) informarea de indata a efilor ierarhic superiori asupra 
oricarei probleme aparute in derularea contractelor i asigurarea 
comunicarii acesteia catre institutiile implicate; 

e) efectuarea tuturor raportarilor solicitate de ANCPI in 
vederea monitorizarii contractelor in termenele si conditiile 
stabilite; 

f) verificarea corespondentei dintre numarul imobilelor 
receptionate in PVR tehnic si imobilele mentionate in PVR 
servicii si in factura, transmise de catre UAT in vederea 
transferului sumelor necesare efectuarii platii. 

(3) La niVelul UAT, responsabilul de contract mai indeplinete 
urmatoarele atributii: 
a) asigura corelarea prevederilor i termenelor din 

contractele de finantare cu cele din contractele de achizitie 
publica incheiate cu prestatorii de servicii; 

b) transmite catre OCPI toate documentele necesare 
finantarii i monitorizarii, find responsabil pentru realitatea 
exactitatea tuturor datelor si documentelor comunicate. 

9. Derularea procedurii de achizifie si semnarea contractului 
de achizifie publica cu persoanele autorizate de ANCPI 

(1) UAT este responsabila de demararea procedurilor de 
achizitie in conformitate cu legislatia in vigoare in materia 
achizitiilor publice i de incheierea contractelor de achizitie 
publica cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice 
autorizate in categoriile A, B sau D on persoane juridice 
autorizate in clasele I, 11 sau III. 

(2) Contractul de achizitie publica va fi incheiat in baza 
specificatiilor tehnice.aprobate prin ordin al directorului general 
al ANCPI i cu respectarea clauzelor din contractul de finantare. 

(3) UAT beneficiara a finantarii complementare raspunde de 
respectarea legislatiei in materia achizitiilor publice in ceea 
privWe organizarea i derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor de servicii, precum 0 de modul de utilizare a 
sumelor alocate din bugetul ANCPI prin program, potrivit 
destinatiei pentru care au fost alocate. 

10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finantare 
(1) In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea contractului 

de achizitie public& UAT are obligatia de a transmite catre OCPI 
o copie conforma cu originalul a acestuia. 

(2) In cazul in care valoarea serviciilor contractate de UAT 
este mai mica decal valoarea sumei prevazute in contractul de 
finantare, valoarea acestuia din urrna va fi modificata in mod 
corespunzator prin act aditional, intocmit conform modelului 
prevazut in anexa nr. 5, 0, totodata, se va diminua i bugetul la 
pozitia bugetara de transferuri. OCPI va disponibiliza sumele 
ramase neutilizate in urma rectificarii bugetului calm ANCPI. 

11. Derularea fi receptia lucrarilor de inregistrare sistematica 
(1) Lucrarile de inregistrare sistematica se realizeala cu 

respectarea specificatiilor tehnice pentru realizarea lucrarilor 
Sistematice de cadastru, aprobate prin ordin at directorului 
general at ANCPI, 0 a celorlalte prevederi legale in domeniul 
cadastrului i publicitatii imobiliare. 

(2) UAT va comunica calm ()CPI lunar, p5n5 la data de 5 a 
lunii curente, pentru luna anterioara, stadiul privind derularea 
contractului, prin intocmirea unui raport, conform anexei nr. 6. 

(3) OCPI va comunica catre ANCPI lunar, ;Dana la data de 
10 a lunii curente, pentru luna anterioara, stadiul privind 
derularea contractului, prin intocmirea unui raport, conform 
anexei nr. 7. 

(4) La finalizarea lucrarilor de cadastru sistematic OCPI 
intocmWe PVR tehnic, in care se vor mentiona numarul de 
imobile receptionate in vederea deschiderii cal-01°r funciare 
numarul de imobile pentru care au existat carti funciare care au 
geometrie asociata, inregistrate in sistemul integrat de cadastru 
0 carte funciara 'Dana la data la care executantul primWe 
dreptul de acces la baza de date e-Terra i solicita ANCPI 
verificarea numarului de imobile receptionate in vederea 
deschiderii cartilor funciare. 

(5) Dupa confirmarea scrisa de calm ANCPI a numarului de 
imobile receptionate, ()CPI va transmite un exemplar original al 
PVR tehnic catre UAT, in vederea emiterii PVR servicii. 

(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe 
baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de 
catre UAT i prestator in termen de maximum 5 zile lucratoare 
de la comunicarea PVR tehnic. 

(7) No vor face obiectul decontarii potrivit prezentei 
proceduri: 

5) cartile funciare care au geometrie asociata, inregistrate in 
Sistemul integrat de cadastru i carte funciara, {Ana la data la 
care executantul primWe dreptul de acces la baza de date 
e-Terra; 

b) imobilele care sunt cuprinse in planurile parcelare 
realizate in baza unor contracte de finantare din fonduri publice. 

(8) in cazul imobilelor prevazute la art. 11 alin. (221)—(2211) 
din Legea cadastrului i a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor 
deconta maximum 60 lei pentru cartea funciara a titlurilor de 
proprietate din sectorul cadastral i 50% din pretul ofertat pentru 
un imobil. 

(9) UAT-urile care au initiat lucrari de inregistrare sisternatica 
prin protocoale de colaborare incheiate cu ANCPI vor beneficia 
de cofinantarea prevazuta la art. 9 alin. (32) din Legea 
cadastrului 0 a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile i completarile ulterioare. 

12. Emiterea facturii de care prestator 
Prestatorul va emite factura corespunzatoare serviciilor 

prestate in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data 
incheierii PVR servicii, care va fi inregistrata la sediul primariei 
UAT. 
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'13. Solicitarea de catre UAT a transferului sumelor necesare 

efectuarii platilor catre OCPI 
UAT va transmite solicitarea privind transferul sumelor 

necesare efectuarii plâtilor, intocmita conform anexei nr. 8, care 
va fi insotita de PVR tehnic, de PVR servicii si de factura, in 
copie conform cu originalul. 

14. Verificarea documentelor de plata 0 solicitarea transferului 
de fonduri catre ANCPI de catre OCPI 

OCPI va verifica documentele prevazute la pct. 13, respectiv 
va stabili corespondenta dintre numarul imobilelor receptionate 
In PVR tehnic si imobilele mentionate in PVR servicii si in 
factura Si va transmite catre ANCPI solicitarea transferului de 
fonduri. 

15. Verificarea documentelor si deschiderea de fonduri catre 
OCPI 

(1) ANCPI va transfera fondurile catre OCPI in urma 
verificarii documentatiei transmise de catre acesta in copie 
conforma cu originalul, respectiv: PVR tehnic, PVR servicii si 
factura, transmise de catre UAT, precum si in baza adresei 
Directiei informatice prin care se confirma numarul de carti 
funciare inffintate din oficiu in Sistemul integrat de cadastru si 
carte funciara. 

(2) ANCPI va efectua virarea sumelor in ordinea inregistrarii 
solicitarilor si in limita fondurilor disponibile. 

16. Trans ferul fondurilor catre UAT 
(1) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzatoare in 

contul UAT mentionat in contractul de finantare, in termen de 
doua zile lucratoare de la primirea acestora in contul de 
Trezorerie. 

(2) Pentru transferul fondurilor corespunzatoare, UAT va 
deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru finantarea 
contractelor de inregistrare sistematica. 

17. Efectuarea platii de catre UAT 
(1) UAT va efectua plata catre prestatorul de servicii conform 

contractului de achizitie publica i va transmite catre OCPI o 
copie conforma cu originalul a ordinului de plata, in termen de 
o zi lucratoare de la data efectuarii platii. 

(2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale 
In vigoare privind angajarea, lichidarea si ordonantarea 
cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea 
angajamentelor bugetare si legale. 

(3) In cazul in care UAT nu va efectua plata, fondurile 
neutilizate vor fi restituite in contul OCPI, !Dana cel tarziu la data 
de 24 decembrie a anului in curs. 

(4) OCPI va transfera aceste sume in contul ANCPI, conform 
normelor privind incheierea exercitiului bugetar emise anual de 
catre Ministerul Finantelor Publice. 

ARTICOLUL 6 
Anexe 

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta procedura. 

ANEXA Nr, 1 
la procedura 

Catre 
Primaria Municipiului/Orasului/Comunei 	  

Stimata Doamna/Stimate Domnule Primar, 

Va comunicam Ca, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost alocata 
In bugetul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliara 	  suma de 	 lei, 
sum5 aferenta finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica ce pot fi initiate de dumneavoastra, avand ca 
obiect sectoarele cadastrale din cadrul unitalii administrativ-teritoriale. 

Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum i raportarea de calm beneficiari a stadiului 
de executie a lucrarilor pentru lucrarile de Inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-
teritoriale este cea aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara nr. 819/2016. 

Va transmitem alaturat un model al contractului de finantare si specificatiile tehnice aprobate prin 
ordinal directorului general al ANCPI. 

Cu deosebita consideratie, 
Director, 

Contabillef, 
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OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

ANEXA Nr. 2 
la Drocedura 

UNITATEAADMINISTRATIV-TERITORIALA 

Nr. 	  
CONTRACT 

pentru finantare'a In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucr'arilor de inregistrare sisteniatica 
initiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale 

In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Cu modificarile 
completarile ulterioare, ale art. 9 alin. (341)—(3412) din Legea cadastrului i publiCitãii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile Si completarile ulterioare, 0 ale art. 	 din Procedura i modalitatea de alocare a sumelor, precum i raportarea de 
calm beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-
teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al ANCP1 nr. 819/2016. 

Partile contractante 
Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara 	  denumit in continuare OCPI, cu sediul in 	  

tel. 	 fax 	, cod fiscal 	 cont 	deschis la 	, reprezentat de 	, director, 
in calitate de finantator, 

unitatea administrativ-teritoriala  	, judetul 	  
reprezentata prin 	, in calitate de primar, cu sediul in 	 , judetul 	, tel. 	,fax 	 
cod fiscal 	 , cont 	  deschis la Trezoreria 	 , ca beneficiar al finantarii, 

au convert incheierea prezentului contract 
ARTICOLUL 1 

Definitii i abrevieri 
Termenii utilizati in prezentul contract vor avea urmatoarele 

intelesuri: 
a) ANCPI — Agentia National§ de Cadastru i Publicitate 

Imobiliara; 
b) OCPI — Oficiul de Cadastru Si Publicitate Imobiliara; 
c) OMFP 	ordinul ministrului finantelor publice; 
d) contract de finantare — reprezinta prezentul contract de 

finantare; 
e) program national — Programul national de cadastru 

carte funciara; 
f) surse ANCPI — sume alocate din bugetul de venituri 

proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale; 
g) credit de angajament— limita maxima in cadrul careia pot 

fi incheiate angajamentele legate in timpul anului bugetar; 
h) credit bugetar— suma aprobata prin buget, reprezentand 

limita maxima {Ana la care se pot ordonanta i efectua plat' in 
cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate in 
cursul exercitiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanta 

efectua plati din buget pentru celelalte actiuni; 
i) Procedura — Procedura si modalitatea de alocare a 

sumelor, precum i raportarea de catre beneficiari a stadiului de 
executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica 
initiate de unitatile administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul 
directorului general al ANCPI nr. 819/2016; 

j) PVR tehnic — proces-verbal de receptie a documentelor 
tehnice ale cadastrului prevazut de specificaple tehnice 
aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI; 

k) PVR servicii — proces-verbal de receptie a serviciilor 
conform contractelor de achizitie publica. 

ARTICOLUL 2 
Interpretare 

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, 
cuvintele la forma singular vor include forma plural 0 invers, 
acolo unde acest lucru este permis de context. 

ARTICOLUL 3 
Obiectul si valoarea contractului 

Obiectul contractului II constituie alocarea unei finantari de la 
o pozitie distinct§ de transfertiri din bugetul de venituri proprii al 
ANCPI, prin bugetul OCPI, pe anul 	, in suma de 	 lei, 
pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in 
sectoare cadastrale, initiate de beneficiar. 

ARTICOLUL 4 
Modalitatea de transfer al sumelor 

(1) Transferul sumelor de la OCPI catre beneficiar se va face 
in conformitate cu prevederile din Procedura, in limita fondurilor 
disponibile in conturile de venit ale ANCPI, precum iale 
prezentului contract de finantare. 

(2) Solicitarea de transfer se intocmete in scris, in original, 
conform modelului i in baza documentatiei prevazute in 
Procedura, in limita contractului de finantare incheiat. 

(3) In situatia in care documentatia transmisa de beneficiar 
la OCPI in vederea decontarii nu este completa i conforma Cu 
prevederile legale 0/sau necesita clarificari, observatiile i/sau 
propunerile necesare modificarii/completarii acesteia se 
comunica beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare de la data 
inregistrarii. 

(4) in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii 
solicitarii de modificare/completare prevazute la alin. (3), 
beneficiarul va transmite documentele modificate/completate 
corespunzator. 

(5) Sumele care constituie transferuri se vireaza in conturile 
de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificatiei 
bugetare. 

(6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor pana la 
data-limita stabilita prin OMFP privind incheierea exercitiului 
bugetar, dar nu mai tarziu de data de 19 decembrie anul curent. 

(7) Sumele acordate i neutilizate vor fi restituite pana cel 
tarziu la data de 24 decembrie anul curent prin virarea acestora 
de catre beneficiar in contul OCPI din care s-a efectuat 
finantarea. 

ARTICOLUL 5 
Durata contractului: 

Contractul de finantare infra in vigoare la data semnarii lui 
de catre ambele parti i are valabilitate 'Dana la data de 
31 decembrie a anului in curs. 

ARTICOLUL 6 
Obligafiile partilor 

(1) Partile inteleg sa Ii asume respectarea drepturilor 
obligatiilor aferente prezentului contract i Procedurii. 

(2) ObligaVile beneficiarului: 
a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederifor 

legale i contractuale; 
b) de a utiliza sumele transferate in scopul i la termenele 

pentru care au fast acordate; 
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c) de a achizitiona servicii de realizare a lucrarilor de 
inregistrare sistematica in limita a 60 lei/carte funciara, Cu 
respectarea prevederilor legale in domeniul cadastrului 
pubIicitãii imobiliare; 

d) de a achizitiona servicii de realizare a lucrarilor de 
inregistrare sistematica pentru sectoare cadastrale care sa 
cuprinda un numar minim de 100 de imobile; 

e) de a prevedea sumele transferate de la finantator in 
bugetul propriu la o pozitie distincta de venituri, ca buget 
complementar; 

f) de a deschide un cont distinct, la Trezorerie, cont in care 
vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii 
al ANCPI prin bugetul °CPI; 

g) de a desemna pan act administrativ persoana 
responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare, 
care va raspunde i de urmarirea derularii contractului de 
achizitie public& 

h) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele 
responsabile Cu emiterea PVR servicii conform contractului de 
achizitie public& 

i) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate dupa 
primirea PVR tehnic emis de °CPI PVR servicii va fi semnat de 
catre beneficiar i prestator in termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la comunicarea PVR tehnic; 

j) de a transmite OCPI o nota justificativa cu privire la once 
modificare a datelor transmise prin solicitarea de finantare; 

k) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmeaza a fi 
transferate in vederea efectuarii platii, formularul standard 
prevazut in anexele la Procedura; 

I) de a transmite °data" cu solicitarea prevazuta la lit. j) 
documentele justificative prevazute in Procedura; 

m) de a respecta prevederile specificatiilor tehnice aprobate 
prin Ordinul directorului general al ANCPI, precum i prevederile 
Procedurii. 

(3) Obligatiile finantatorului: 
a) sä transmita catre A.N.C.P.I. solicitarea transferului de 

fonduri; 
b) sa transfere, prin ordin de plata, sumele necesare 

efectuarii platii, in limita fondurilor disponibile. 

ARTICOLUL 7 
Modificarea si fncetarea contractului de finantare 

(1) Prezentul contract de finantare poate fi modificat, prin 
acordul scris al partilor, in cazuri bine justificate. 

(2) in cazul in care prin contractul de achizilie beneficiarul nu 
angajeaza intreaga suma prevazuta la art. 3, diferenta 
neangajata se Va disponibiliza prin incheierea unui act aditional, 
incheiat in maximum 10 zile de la incheierea de catre beneficiar 
a contractului de achizitie. 

(3) Prezentul contract de finantare inceteaza prin ajungere la 
termen. De asemenea, contractul poate inceta prin acordul 
pagilor, prin rezilierea sa de calm una dintre parti sau prin 
denuntare unilateral& 

(4) Prezentul contract de finantare poate fi reziliat, cu o 
notificare prealabila de 30 de zile, in situatia in care una dintre 
Orli nu 4i indepline%e obligatiile contractuale. 

(5) Prezentul contract de finantare poate fi denuntat 
unilateral, in situatia in care beneficiarul nu este de acord Cu 
incheierea unui act aditional conform alin. (2). 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate 
valoare juridica. 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 
Director, 

(6) Once transfer necuvenit efectuat de catre finantator 
constituie plata nedatorata pe care beneficiarul are obligatia de 
a o restitui in conditiile prevazute la alin. (7) i (8). Finantatorul 
va notifica beneficiarul cu privire la suma datorata i care trebuie 
restituita. 

(7) in termen de 30 de zile calendaristice de la data 
confir,marii de primire de catre beneficiar a notificarii cu privire la 
sumele datorate, acesta este obligat sä restituie sumele 
notificate. 

(8) Din ziva urmatoare expirarii termenului prevazut ia 
alin. (7) se vor calcula majorari de intarziere conform 
prevederilor legale. 

ARTICOLUL 8 
Fora majora 

(1) Foga majora este evenimentul absolut imprevizibil, 
imposibil de impiedicat i independent de vointa partilor, care le 
oprWe sã TO execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului 
contract. 

(2) Foga majora exonereaza pale contractante de 
indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 

(3) Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de 
actiune a fortei majore, dar Vara a prejudicia drepturile ce Ii se 
cuveneau partilor pana la- aparitia acesteia. 

(4) Partea contractanta care invoca foga majora are obligatia 
de a notifica celeilalte parti, imediat i in mod complet, 
producerea acesteia i sã ia (rice masuri care ii stau la 
dispozitie pentru limitarea consecintelor. 

ARTICOLUL 9 
Solutionarea litigillor 

(1) ParOle contractante von face toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, once neintelegere 
sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a 
contractului. 

(2) Daca partile nu ajung la solutionarea litigiului pe cale 
amiabila, atunci partile se pot adresa instantelor competente. 

ARTICOLUL 10 
Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza prezentul contract de finantare este 
limba roman& 

ARTICOLUL 11 
Legea aplicabila contractului 

Contractul va fi interpretat conform legislatiei in vigoare din 
Romania. 

ARTICOLUL 12 
Comunicari 

(1) Once comunicare referitoare la indeplinirea prezentului 
contract de finantare trebuie sa fie transmisa in scris. 	, 

(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul 
transmiterii, cat i In momentul primirii. 

(3) Comunicarile intre part' se pot face prin e-mail, cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

unul pentru fiecare dintre parti, fiecare exemplar avand aceea0 

BEN EFICIAR, 
UNITATEAADMINISTRATIV-TERITORIALA 

Judetul 	 
«LocalitateD 

Primar, 
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ANEXA Nr. 3 
la orocedura 

Solicitare de finantare 

Stimata Doamna/Stimate Domnule Director, 

Municipiul/orawl/comuna 	 , prin primar 	, in calitate de reprezentat legal, 
solicitam Incheierea unui contract de finantare in condiple art. 9 alin. (347) din Legea cadastrului i a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, Cu modificarile i completarile ulterioare, in sum5 de 	lei. 

Atwt prezentei solicitari vã transmitem cele dou5 exemplare ale contractului de finantare. 

Cu deosebita consideratie, 

ANEXA Nr. 4 
la arocedurd 

NOTIFICARE 
Cate 
Primaria Municipiului/Orwilui/Comunei 	  

Stimata Doamna/Stimate Domnule Primar, 
In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului i a publicitatii imobiliare 

nr. 7/1996, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, a fost alocata In bugetul Oficiului de 
Cadastru Si Publicitate Imobiliara 	 suma de 	lei, surna aferenta finantarii 
lucrarilor de inregistrare sistematica ce pot fi initiate de dumneavoastra, avand ca obiect sectoarele 
cadastrale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale. 

Va notificam ca in termen de 15 zile lucratoare de la primirea prezentei sa procedati la incheierea 
contractului de finantare, sub sancliunea pierderii finantarii. 

Director, 

Contabillef, 

ANEXA Nr, 5 
la arocedura 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 	 UNITATEA ADM I N ISTRATIV-TERITORIALA 

Nr. 	/ 	 Nr. 	/  
ACTUL ADITIONAL Nr. 	 

la contractul pentru finantarea In cadrul Programylui national de cadastru si carte funciara 
a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale 

Oficiul de Cadastru Si Publipitate Imobiliara 	, denumit in continuare OCP/, Cu sediul In 	, tel. 	 fax 	 

cod fiscal .....cont 	 deschis la ...., reprezentat de ..., director, in calitate de finantator, 
i 

unitatea administrativ-teritoriala 	, judetul 	 reprezentata prin 	In calitate de primar, 
cu sediul in 	, judetul 	, tel. 	 fax 	, cod fiscal 	cont 	deschis la Trezoreria 	, 
ca beneficiar al finantarii, 

au convenit modificarea prevederilor contractuale dup5 cum urmeala: 

Primar, 

Articolul 3 din Contractul pentru finantarea in cadrul 

Programului national de cadastru i carte funciara a lucrarilor de 

inregistrare sistematica initiate de unitati adniinistrativ-teritoriale 

pentru sectoare cadastrale, Inregistrat cu nr. 	 

se modifica i va avea urmatorul cuprins: 

„ARTICOLUL 3 
Obiectul i valoarea contractului 

Obiectul contractului II constituie alocarea unei finantari de la 
o pozitie distincta de transferuri din bugetul de venituri proprii al 
ANCPI, prin bugetul OCPI, pe anul 	, in surna de 	 lei, 
pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in 
sectoare cadastrale, initiate de beneficiar." 

Prezentul act aditional s-a incheiat in dou5 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre WV, fiecare exemplar avand aceea0 
valoare juridic& 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 
Director, 

BENEFICIAR, 
UNITATEA ADM I N I STRATIV-TERITO RIALA 

Judetul 	 
«Localitate» 

Primar, 
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ANEXA Nr. 6 
la arocedura  

Raportare lunara a UAT-urilor catre OCPI 

Denumirea UAT 	 
Judetul 	  

1. Date privind contractul de finantare: 
— Numarul i data contractului: 	  
— Valoarea contractului: 	 lei 

2. Date privind contractul de achizitie publica: 
— Numarul 0 data contractului 	  
— Valoarea contractului 	  lei (Cu TVA) 
— Termen finalizare conform contract 	  
— Obiectul contractului: sector cadastral nr. 	 
— Numarul estimat de imobile at sectorului cadastral: 	 

3. Date privind executantul lucrarilor de inregistrare sistematica: 
— Numele persoanei fizice autorizate 	 
— Nr. certificat de autorizare 	 
— Categoria de autorizare 	 
sau 
— Denumirea persoanei juridice 	  
— Nr. certificat de autorizare 	 
— Categoria de autorizare 	 

4. Responsabil de contract din cadrul UAT: 
Numele i prenumele 	  
Date de contact: 
Telefon 	  
E-mail 	  

5. Stadiul lucrarilor*: 

Denumirea activitatii Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4... Observatii 
Preluare date de la OCPI, primarie 
Derulare campanie de informare locala 
Executie masuratori 
Colectare acte de proprietate 
Integrare date existente 
intocmire documente tehnice ale cadastrului 
Predare documente tehnice copie spre publicare la OCPI 
Publicare documente tehnice 
Solutionare cereri de rectificare 
Actualizare documente tehnice 

Predare documente tehnice ale cadastrului copie finala la OCPI 
uatlln curs de execu 	ec uat roces-verbal nr. 	/ 

Responsabil de contract, 

    

  

Primar, 

 

       

(numele, prenumele si semnatura) 

 

(numele, prenumele, semnatura si stampila) 
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ANEXA Nr. 7 
la orocedur4 

Raportare lunara a OCPI catre ANCPI 

Denumirea UAT 	  
Judetul 	  
°CPI 	  

1. Date privind contractul de finantare: 
— Numarul 0 data contractului 	  
— Valoarea contractului 	 lei 

2. Date privind contractul de achizitie publica: 
— Numarul 0 data contractului 	  
— Valoarea contractului 	  lei (Cu TVA) 
— Termen finalizare conform contract 	  
— Obiectul contractului: sector cadastry nr. 
— Numarul estimat de imobile al sectofului cadastral 	 

3. Date privind executantul lucrarilor de Inregistrare sistematica: 
— Numele persoanei fizice autorizate 	 
— Nr. certificat de autorizare 	 
— Categoria de autorizare 	 
sau 
— Denumirea persoanei juridice 	  
— Nr. certificat de autorizare 	 
— Categoria de autorizare 	 

4. Responsabil de contract din cadrul UAT: 
Numele §i prenumele 	  
Date de contact: 
Telefon 	  
E-mail 	  

5. Stadiul lucrarilor*: 
Denumirea activitatii 	' Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4... Observatii 

Predare date la executant 
Participare la derulare campanie de informare locala 
Verificare executie masuratori 
Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate 
Verificare Si receptie documente tehnice ale cadastrului — copie 
spre publicare 
Publicare documente tehnice (60 de zile) 
Solutionare cereri de rectificare (60 de zile) 
Verificare ai receptie documente tehnice ale cadastrului — copie finala 
Deschidere cart' funciare 

* Neefectuat/in curs de executie/Efectuat (Proces-verbal nr. 	/  

Responsabil de contract, 

 

Director OCP/, 

 

      

      

(numele, prenumele si semnatura) (numele, prenumele, semn5tura Si stampila) 
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ANEXA Ni. 8 
la Drocedurl 

Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuadi platilor 

Subsemnatul, 	  
In calitate de reprezentat legal al municipiului/orwilui/comunei 	  
avand in vedere Contractul de finantare nr. 	  din data de 	  
incheiat intre 	  i 	  precum i Contractul de achizitie publica 
nr. 	din data de 	 incheiat intre 	  §i 	 , solicit 
efectuarea transferului sumei de 	 in contul 	 , deschis la 

Suma de 	 lei reprezinta contravaloarea serviciilor prestate de 	  
in perioada 	 , ce au fost receptionate de °CPI 	  
prin PVR tehnic nr. 	 din data 	  i acceptate ca find In deplina concordanta 
cu prevederile contractului de achizilie publica prin PVR servicii nr. 	 din data de 	 

Anexam prezentei in copie conforma cu originalul urmatoarele documente: 
a) PVR tehnic nr. 	 din data 	 
b) PVR servicii nr 	 din data 	 
c) Factura nr. 	 din data 	  

Cu deosebita consideratie, 
Primar, 
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