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 Către  Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
 În atenția: Doamnelor/Domnilor Director 
        

Referitor la: Prelungirea termenelor contractelor de finanțare încheiate în anul 
2019 (finanțarea V) 

    
 
  Stimate doamne/domni, 
 
 Vă comunicăm faptul că termenele procedurale aferente contractelor de finanțare 
încheiate în anul 2019 (finanțarea V) au fost prelungite conform dispozițiilor pct. 2 din 
Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1336/2020 și ale art. 1 pct. 1 din Ordinul 
directorului general al ANCPI nr. 1449/2020 privind modificarea și completarea Procedurii 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, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, după cum urmează:   

 "(2³) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2018, termenul de valabilitate 
se poate prelungi până la data de 31 octombrie 2020, iar în cazul contractelor de finanțare 
încheiate în anul 2019, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 
decembrie 2020."    
    "(26) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanţare încheiate 
în anul 2019, termenul se poate prelungi până la data de 30 iunie 2021 în cazul lucrărilor de 
înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», 
până cel târziu la data de 31 decembrie 2020."   
 Astfel, singurele contracte aferente finanțării V care vor putea fi prelungite sunt cele 
pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 
1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 
31 decembrie 2020. 
  

Cu deosebită considerație, 
 

Mircea Viorel POPA 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

 
 

 
 

 
 

Victor Adrian GRIGORESCU 

DIRECTOR DIRECȚIA DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ 
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Prenumele și 

numele 
Funcția 

Nr. înreg. 

compartiment/Data 
Semnătura 

Verificat Eugenia SAS 
Șef Serviciu 

DIS 

 

5760/IX/10.12.2020 

 

 

Întocmit 

Alexandra 

NEACȘU-

DAN 

Registrator 

DIS 
 

 
 
 
 

http://www.ancpi.ro/

		2020-12-10T14:47:15+0200
	Alexandra Neacsu-Dan


		2020-12-10T15:31:15+0200
	Eugenia Sas


		2020-12-10T15:53:15+0200
	Victor-Adrian Grigorescu


		2020-12-10T16:44:18+0200
	Mircea-Viorel Popa




