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Către:
in atenţia:

Referitor la:

Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Doamnelorl Domnilor Director

Modificarea Procedurii şi a 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

StimateDoamneDirector,
Stimaţi DomniDirector

Vă facem cunoscutfaptul că, odată cu intrarea În vigoare, la data de 24.03.2017,a
Ordinuluidirectoruluigeneral al Agenţiei Naţionalede Cadastruşi Publicitate Imobiliarănr.
353/2017 privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi
raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de
inregistrare sistematică initiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.
819/2016, a fost modificată Anexa nr, 2 la Procedură - Contractul pentru finanţarea
În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de Înregistrare
sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, fiind
introdusedouă noi litere la alin. (2) art. 6.

Astfel, potrivit noilor prevederi ale lit. ni, unităţile administrativ-teritoriale
beneficiare ale contractelor de finanţare, Încheiate În anul 2017, au obligaţia de a
achizitiona servicii de realizare a lucrărilor de Înregistrare sistematică În maximum
45 zile de la semnarea contractului de finanţare sau, după caz, la finalizarea
procedurii de achiziţie În cazul În care aceasta se finalizează după expirarea acestui
termen. Depăşireatermenuluide 45 de zile trebuie dovedităcu acte justificative.

Totodată, În aplicarea art. 7 alin. (5) din contractul de finanţare, În cazul În care
beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) Iit. n), contractul de finanţare
este reziliat de drept, cu excepţia cazului În care beneficiarul justifică depăşirea
termenului.

De asemenea, conform celor stabilite la lit. o) a alin. (2) art. 6. din contractul de
finanţare, unităţile administrativ-teritoriale nu vor putea Încheia contracte de
prestări servicii al căror termen să depăşească termenul contractului de
finanţare.

Cu deosebităconsideraţie,
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