
 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice;   

1. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și completată; 

2. OUG 41/2004 pentru modificarea și  completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.  

7/1996; 

3. Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată 

și completată; 

4. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene ; 

5.HG nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANCPI, 

modificată și completată; 

6.HG nr.294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru și carte funciară 2015-2023; 

7.Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de 

cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor 

de organizare și funcționare ale acestora, modificat și comapletat; 

8. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat și completat. 

9. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 819/2016 privind aprobarea 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 , modificat 

și completat. 

 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de 
funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice  
 
-structura organizatorică:  Decizia nr. 10/18.01.2019;   
 
-atribuţiile departamentelor  
  -atribuții oficiu: art. 7  din Regulamentul de organizare și funcționare a oficiilor de 
cadastru și publicitate imobiliară,  aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 
1445/2016, modificat și completat; 
  -atribuții Serviciul Cadastru: art.14-16 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,  aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI 
nr. 1445/2016, modificat și completat; 
  -atribuții Serviciul publicitate Imobiliară: art.21, art.24 si art.26 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,  aprobat prin Ordinul 
Directorului General al ANCPI nr.  1445/2016, modificat și completat; 
  -atribuții Biroul Economic: art.29, alin.3 , alin.4 și alin.6 din Regulamentul de organizare 
și funcționare a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,  aprobat prin Ordinul Directorului 
General al ANCPI nr. 1445/2016, modificat și completat; 



  -atribuții Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții: art.32 , pct.1-3 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,  aprobat 
prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.  1445/2016, modificat și completat ; 

 
 
 
-program de lucru : 

 

Zile Orar 

OCPI TELEORMAN L;M;M;J; 
V 
 

800 - 1630 

800-1400 

BCPI  ALEXANDRIA L;M;M;J; 
V 
 

800 - 1630 

800-1400 

BCPI  ZIMNICEA L;M;M;J; 
V 
 

800 - 1630 

800-1400 

BCPI  VIDELE L;M;M;J; 
V 
 

800 - 1630 

800-1400 

BRP Turnu Măgurele L;M;M;J; 
V 
 

800 - 1630 

800-1400 

BRP Roșiorii de Vede  L;M;M;J; 
V 
 

800 - 1630 

800-1400 

 
 
-program de lucru cu publicul  (conform ODG 3442/2019): 
  -depuneri cereri:  Luni-Joi   08.30-14.00 
                                            Vineri 08.30-13.00 
               -eliberări lucrări: Luni-Joi   11.00-16.00 
                                            Vineri 09.30-13.30 

 
 
-programul de audienţe   :  
    

 
 

PROGRAM DE AUDIENTE 

Numele si Prenumele Functia Ziua  Ora 

OCPI 
TELEORMAN 

 

Diaconu  
Alexandrina Anduta 

Director marți 900 - 1200 

Șerban Gabriela 
Mihaela  

Șef Serviciu 
Cadastru 

Miercuri 900 - 1200 

Salcie Anca Daniela Șef Serviciu pub Miercuri 900 - 1200 

                
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (Diaconu Alexandrina 

Anduța-Director; Salcie Anca Daniela-Șef Serviciu Publicitate Imobiliară; Șerban Gabriela Mihaela -
Șef Serviciu Cadastru; Mohora Paula Ponpilia -Șef Birou Economic; Costea Luciian-Șef Birou Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și Petiții;  Costea Luciian - responsabil cu difuzarea informațiilor  
publice). 

 

 



d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii 

de Internet :  
-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman: Alexandria, Str.Independentei, nr. 4 bis,   

Jud. Teleorman,  Telefon: (0247) 31 22 10 ;  Fax: (0247) 32 65 61; e-mail: tr@ancpi.ro; 

www.ocpitr.ro   

        - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria:  Alexandria, Str. Ion Creangă nr. 54, 

clădirea CEC, et. 1, cod poştal 140042 ,  Tel.0247311710, Fax.0247317955, e-mail 

bcpi.alexandria@ancpi.ro 

        - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Videle: Videle, Str. Republicii nr. 2, cod poştal 145300 

Tel.0247454299, Fax.0247 454299,e-mail  bcpi.videle@ancpi.ro 

        - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Zimnicea: Zimnicea, str. Călugăreni, bl. 10B, sc. D, 

ap. 3, parter, cod poştal 145400, Tel.0247366077, Fax.0247 366077 , e-mail 

bcpi.zimnicea@ancpi.ro; 

       -Biroul de Relații cu Publicul Turnu Măgurele : Turnu Măgurele, str.Republicii, nr.2, demisol, 

cam.7, tel. 0347 131005; 

      - Biroul de Relații cu Publicul Roșiorii de Vede: Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr.1, tel. 

0347130150. 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil ; 

 (sursele financiare: Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, 

modificată și completată:  Art. 9. -   (1) Agenţia Naţională este finanţată din venituri proprii şi 

subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.   

   (2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea valorii totale a proiectelor finanţate 
din fonduri externe rambursabile, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi pentru finanţarea valorii totale a proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.   
     
   (3) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se constituie din:   
   a) tarife aferente serviciilor şi produselor furnizate de Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate;   
   b) închirieri de spaţii şi aparatură;   
   c) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii;   
   d) alte sume încasate în condiţiile legii.   
   (31) Veniturile proprii prevăzute la alin. (3) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale instituţiilor subordonate, precum şi pentru cofinanţarea 
proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (2).   
      (32) Activităţile cuprinse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prevăzut la alin. (23), 
se pot finanţa şi din fonduri externe nerambursabile, precum şi din alte surse financiare alocate din 
bugetul unităţilor administrativ-teritoriale.   
   (33) Sumele rambursate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă prevăzute la alin. (2) se restituie de către Agenţia 
Naţională în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care a fost 
acordată subvenţia, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării, cu respectarea prevederilor 
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul în care restituirea subvenţiei se efectuează în anul următor celui în care s-a 
acordat.   

http://www.ocpitr.ro/
mailto:bcpi.alexandria@ancpi.ro
mailto:bcpi.videle@ancpi.ro
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      (4) Veniturile prevăzute la alin. (3) sunt venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi pot fi încasate 
şi prin intermediul unităţilor subordonate. Agenţia Naţională repartizează unităţilor subordonate 
subvenţii şi sume aferente veniturilor proprii.   
   (41) Sumele încasate de către instituţiile subordonate se virează în conturile corespunzătoare de 
venituri proprii ale bugetului Agenţiei Naţionale, în funcţie de natura acestora, o dată pe săptămână.   

  (6) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu 

prevederile art. 127 alin. (4) - (6) din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Aceste prevederi se aplică şi tuturor tarifelor, taxelor, precum şi onorariilor 
notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii 
în cartea funciară.  
(13) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi 
unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, 
pe chitanţiere puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi inscripţionate cu datele sale de 
identificare, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare 
efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi 
prevăzute de lege. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile 
prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior sunt virate, până la data de 25 a lunii 
următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de 
biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de 
Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă 
în condiţiile alin. (8). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine 
separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.   
   (131) În cazul în care notarii publici nu virează tarifele încasate, în termenul şi în condiţiile prevăzute 
la alin. (13), tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului 
teritorial, semnată de director şi de contabilul- şef, avizată de legalitate. Decizia oficiului teritorial 
constituie titlu executoriu, iar executarea silită se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.   
   (132) Pentru neachitarea tarifelor încasate de către notarii publici la termenul prevăzut la alin. (13), 
se aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele 
datorate bugetului de stat.   
   (133) Tarifele prevăzute de prezenta lege sunt creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale.   
   (14) Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate nu emit facturi fiscale pentru tarifele încasate în 
vederea furnizării serviciilor prestate în domeniul specific de activitate, prevedere aplicabilă inclusiv 
situaţiilor în care tarifele sunt încasate prin virament în contul biroului notarial potrivit alin. (13).   

 

f) programele şi strategiile proprii :   HG nr.294/2015 privind aprobarea Programului 

national de cadastru și carte funciară 2015-2023; 

 
 
g)lista cuprinzând documentele de interes public;   

-Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ANCPI și instituțiilor subordonate;  

-Regulamentul de organizare si functionare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară; 

-Structura organizatorica (organigrama);  

-Atributiile serviciilor/birourilor;  

-Programul de functionare;  

-Programul de audiente al OCPI TR;  

-Coordonatele de contact ale OCPI Teleorman, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;  

-Numele si prenumele persoanelor din conducerea OCPI Teleorman si ale angajatului responsabil cu 

difuzarea informatiilor publice;  
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-Declaratiile de avere  și interese ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul  OCPI Teleorman;  

-Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;  

-Datele statistice privind corespondenta institutiei;  

-Lista posturilor vacante;  

-Informatii privind desfasurarea concursurilor, conform prevederilor art.7, alin.2 şi art. 36 din HG 

286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

-Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;  

-Lista persoanelor fizice si juridice autorizate să execute lucrări de cadastru;  

-Programele si strategiile proprii;  

-Lista proiectelor cu finantare externa aflate in derulare;  

-Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei; 

-Registrul de inventariere a bunurilor; 

-Inscrisurile din dosarele în care Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman este parte: 

cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de exercitare a unor căi de atac, note de şedinţă, 

concluzii scrise şi orice alte înscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit prevederilor Codului de 

procedură civilă, trebuie comunicate atât instanţei de judecată, cât şi părţilor în process 

- Politica în domeniul calității; 

 - Certificatul SR EN ISO 9001:2015;  

- Documente referitoare la Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea 

Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) și Programul Național de Cadastru și Carte 

Funciară (PNCCF) 2015-2023; 

 - Documente referitoare la lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale  

- Execuția bugetară;  

- Situația cheltuielilor salariale pe funcții;  

- Extrase din Programul Anual al Achizițiilor Publice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (6) din 

HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

- Documente referitoare la procedurile de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 142 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

- Documentele achiziției, publicate în cadrul anunțurilor de participare, în conformitate cu 

prevederile art. 150 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

- Pentru fiecare procedură de atribuire în derulare, declarația de participare care cuprinde denumirea 

și datele de identificare ale ofertantului/ofertanților, subcontractantului/subcontractanților propuși, 

terțului/terților susținători, care participă la respectiva procedură, în conformitate cu prevederile 

art. 63 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

- Pentru fiecare procedură de achiziție finalizată prin atribuirea contractului sau anulată, Raportul 

procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 66 alin (4) din HG 395/2016, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Documente constatatoare elaborate pentru fiecare dintre contractele încheiate de OCPI Teleorman, 

ca urmare a derulării unei proceduri de atribuire. În cazul contractelor atribuite prin cumpărare 



directă, autoritatea contractantă emite documente constatatoare atunci când este solicitat acest 

lucru de către contractant/contractant asociat. Acestea conțin informații referitoare la îndeplinirea 

sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, 

dacă este cazul, la eventualele prejudicii. Publicarea acestora se face în conformitate cu prevederile 

art. 166 alin (5) din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Notificările prealabile cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări 

a legislației privind achizițiile publice, transmise la OCPI Teleorman  în conformitate cu prevederile 

art. 6 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, de către orice operator economic care are sau a avut un interes în legătură cu o 

procedură de atribuire, precum și măsurile de remediere pe care ANCPI consideră că le poate adopta 

în acest sens;  

- Contestațiile depuse la o procedură de atribuire, de orice persoană care se consideră vătămată de 

răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în acest sens, fără a face 

referire la datele de identificare cu caracter personal al contestatorului; 

 - Deciziile Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, prin care contestația este soluționată 

de către Consiliu, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa 

ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală;  

- Totodată, în temeiul prevederilor Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea 

afișării informațiilor de interes public, OCPI Teleorman , publică pe website-ul propriu informații 

privind contractele încheiate de OCPI Teleorman , care au o valoare mai mare de 5.000 euro/fără 

TVA;  

- Raportul privind accesul la informaţiile de interes public. Se exceptează de la accesul liber al 

cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare): a) Informaţiile din domeniul 

apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, 

potrivit legii; b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele 

economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit 

legii; c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei 

loiale, potrivit legii; d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaţiile privind 

procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se 

dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei 

persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; f) informaţiile privind procedurile 

judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului 

legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; g) informaţiile a căror publicare prejudiciază 

măsurile de protecţie a tinerilor. 

-Documente sau înscrisuri referitoare la autorizarea persoanelor fizice sau juridice. 

 

 
h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, 
potrivit legii;  

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ANCPI și instituțiilor subordonate; 

 - Protocoalele încheiate;  

- Structura organizatorică (organigrama);  

- Deciziile directorului cu caracter intern aplicabile în activitatea curentă; 

- Regulamente, Norme, Metodologii;  

- Răspunsuri la petiţii, memorii, plângeri prealabile;  



- Declaraţii de avere şi declaraţii de interese; 

 - Lista posturilor vacante;  

- Date şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  

- Statul de funcţii;  

- Situaţii statistice;  

- Veniturile salariale aferente posturilor din OCPI Teleorman; 

 - Corespondenţa cu instituţiile publice, persoane fizice şi juridice din sfera de relaţii a instituţiei; 

 - Lista documentelor SMC; 

 - Lista documentelor de provenienţă externă;  

- Planificarea activităţilor de menţinere şi îmbunătăţire continuă a SMC;  

- Proces verbal încheiat în urma instruirii;  

- Programare anuală de audituri interne;  

- Plan de audit; 

 - Raport de audit intern+anexa; 

 - Raport de audit intern de verificare;  

- Chestionar de audit intern; 

 - Chestionarul de control intern; 

- Raportul de audit public intern;  

- Sinteza raportului de audit public intern;  

- Registrul de riscuri pe anul…+anexele care stau la baza elaborării acestuia; 

 - Anexa 1a – Inventarul funcţiilor sensibile; 

 - Anexa 1b – Lista persoanelor care ocupă funcţii sensibile; 

 - Anexa 1c – Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile;  

- Indicatorii de performanţă ai proceselor SMC;  

- Obiectivele şi indicatorii de performanţă ai OCPI Teleorman;  

- Obiectivele calităţii ; 

- Situaţia imobilelor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea OCPI Teleorman;  

- Situaţia imobilelor aparţinând domeniului privat al statului aflate în administrarea OCPI Teleorman;  

- Situaţia imobilelor preluate prin închiriere, concesionare sau folosinţă gratuită de către OCPI 

Teleorman;  

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern în cadrul OCPI Teleorman pentru anul…;  

- Planificarea controlului ierarhic pe anul…;  

- Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/managerial; 

 - Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de …;  



- Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării 

la data de …; 

 - Raport asupra sistemului de control intern/managerial la date de …; 

 - Situaţia centralizatoare semestrială privind stadiul implementării sistemului de control 

intern/managerial la data de ….;  

- Strategii de control  

 - Centralizarea situaţiilor care pot afecta continuitatea activităţii OCPI Teleorman şi măsurile de 

prevenire a apariţiei discontinuităţilor în activitate;  

- Inventarul activităţilor şi al procedurilor în cadrul OCPI Teleorman; 

- Manualul calităţii; 

 - Regulamentul managementului calităţii; 

 - Proceduri specifice SMC; 

 - Bugetul ; 

- Necesar de credite lunare pentru titlul I “Cheltuieli de personal” însoţit de:  

• Anexa 1- Notă justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare la titlul I “Cheltuieli de 

personal” şi titlul VIII “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post 

aderare”;  

• Anexa 2 - Stabilirea necesarului pentru deschiderea creditelor bugetare la titlul I “Cheltuieli 

de personal” şi titlul VIII “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post 

aderare”; • Borderou centralizator lunar aferent deschiderilor de credite bugetare. - Cereri 

deschidere de credite bugetare - Repartizări lunare ale creditelor bugetare deschise la titlul I 

“Cheltuieli de personal”, titlul II “Bunuri şi servicii” şi titlul XII “Cheltuieli de capital”. - 

Borderou centralizator lunar aferent creditelor bugetare deschise la titlul I “Cheltuieli de 

personal”, titlul II “Bunuri şi servicii” şi titlul XII “Cheltuieli de capital”. 

 - Monitorizarea cheltuielilor de personal:  

          • Anexa 1 - Monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal  

          • Anexa 2b) – Situaţie privind monitorizarea cheltuielilor de personal aferente personalului 

contractual – plăţi cumulate trimestrial 

 - Situaţia lunară privind monitorizarea programului de investiţii însoţită de:  

• Anexa 1 - Fişa de monitorizare a programului de investiţii – pe surse de finanţare  

•  Anexa 2 - Fişa de monitorizare a programului de investiţii – pe venituri proprii  

• Anexa 3 - Fişa de monitorizare a programului de investiţii  

- Centralizatorul obiectivelor de investiții.  

- Adrese;  

- Referate; 

 - Registrul - jurnal;  

- Registrul - inventar; 

 - Registrul cartea mare;  

- Registrul numerelor de inventar;  



- Fişa mijlocului fix; 

 - Bon de mişcare a mijloacelor fixe;  

- Proces-verbal de recepţie;  

- Notă de recepţie şi constatare de diferenţe;  

- Bon de predare, transfer, restituire; 

 - Bon de consum; 

 - Fişă de magazie;  

- Fişă de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă;  

- Registrul stocurilor;  

- Lista de inventariere;  

- Chitanţă; 

 - Dispoziţie de plată/încasare către casierie;  

- Registru de casă în lei; 

 - Registru de casă în valută;  

- Stat de salarii;  

- Ordin de deplasare (delegaţie); 

 - Decont de cheltuieli externe;  

- Notă de contabilitate;  

- Extras de cont;  

- Fişă de cont pentru operaţiuni diverse;  

- Document cumulativ;  

- Balanţă de verificare; 

- Angajament de plată;  

- Factură;  

- Factură proformă; 

 - Filă cec;  

- Foaie de vărsământ; 

 - Ordin de plată; 

 - Decont materiale;  

- Borderou garanții materiale; 

 - Stat de personal; 

- Stat de detașare; 

 - Borderou salarii;  

- Cerere recuperare sume reprezentând CM;  

- Centralizator privind CM; 



 - Situația recapitulativă a salariilor;  

- Adeverințe salarii pentru bănci;  

- Declarații aferente salariilor;  

- Situația debitorilor interni; 

 - Evidența și calculul penalităților de întârziere;  

- Situația rândurilor de bilanț; 

 - Borderou centralizator privind deschiderile de credite;  

- Dispoziții bugetare;  

- Borderou privind transmiterea dispozițiilor; 

 - Detalierea cheltuielilor;  

- Plata netă;  

- Proces verbal de predare-primire; 

 - Fişa de cont analitic valori materiale;  

- Propunere de angajare a unei cheltuieli;  

- Angajament bugetar individual/global;  

- Angajament legal;  

- Ordonanțare de plată; 

 - Documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor;  

- Deviz estimativ pentru cheltuieli de deplasare;  

- Situație privind creanțele înregistrate pe numele birourilor notariale; 

 - Situație privind disfuncționalitățile constatate în relația cu notarii publici;  

- Documentele justificative care stau la baza elaborării notelor contabile;  

- Registrul operațiunilor supuse C.F.P.P;  

- Raportul explicativ al situațiilor financiare anuale si semestriale; 

 - Dare de seamă contabilă; 

 - Fișele posturilor; 

- Foi de parcurs pentru autovehiculele din parcul auto; 

 - Fişa de activităţi zilnice pentru fiecare autovehicul din parcul auto; 

 - Centralizator al kilometrilor parcurşi de fiecare autovehicul;  

- Proiecte de norme, regulamente, metodologii, instrucţiuni privind activitatea de cadastru şi 

autorizare a persoanelor fizice/juridice, privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi 

aplicarea fondului funciar;  

- Informaţii centralizate cu privire la autorizare, sancţionare şi încetare a calităţii de persoană fizică 

autorizată/persoană juridică autorizată;  

- Certificate de autorizare, cotoare ale certificatelor de autorizare emise; 

 - Registrul privind evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate;  



- Registrul pentru evidenţa avizelor de începere a lucrărilor acordate;  

- Registrul cu procesele verbale ale comisiei de autorizare;  

- Registre de evidenţă internă a corespondenţei;  

- Dosare de autorizare persoane fizice; 

 - Procese verbale de recepţie a lucrărilor de specialitate şi documentaţiile aferente; 

 - Procese verbale de recepţie pentru documente destinate uzului public (hărţi, atlase) şi 

documentaţia aferentă;  

- Procese verbale de recepţie tehnică a aplicaţiilor software de transformare a coordonatelor;  

- Registrul pentru evidenţa solicitărilor de furnizare produse de specialitate;  

- Registre de audienţe;  

- Cereri pentru furnizarea produselor de specialitate facturate;  

- Avize de începere/execuţie lucrări de specialitate (în domeniile măsurătorilor terestre, cadastrului, 

fotogrammetriei);  

- Procese verbale de avizare a specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a 

contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi 

aerofotografiere;  

- Fişiere date cu înregistrări satelitare sau ale staţiilor permanente GPS;  

- Dosare de autorizare respinse de comisia de autorizare;  

- Solicitările persoanelor fizice/juridice privind furnizarea produselor geodezice şi cartografice;  

- Titlurile de proprietate eliberate la nivelul Județului Teleorman, Procese verbale de punere în 

posesie/ Tabelul Nominal cu cetățenii care urmează să primeasca titlu de proprietate asupra 

terenurilor 

-Hărţile şi planurile cadastrale şi topografice indiferent de scara de reprezentare;  

- Inventarele de coordonate ale punctelor geodezice;  

- Imagini ortofotogrammetrice; 

 - Aerofotograme;  

- Mozaic ortofotoplan;  

- Modelul numeric al terenului; 

 - Comunicate de presă;  

- Răspunsuri la solicitările jurnaliştilor;  

- Planuri de comunicare;  

- Strategii de comunicare;  

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de informare şi relaţii publice la nivelul 

ANCPI şi a instituţiilor sale subordonate;  

- Documentație de atribuire servicii campanie de informare și conștientizare PNCCF;  

- Minută ședință; 

- Notă deplasare;  



- Deviz estimativ de cheltuieli;  

- Nota plăți cu numerar; 

 - Proces verbal de acceptanță în cazul achizițiilor directe; 

- Adresă de răspuns la solicitările serviciilor/birourilor;  

- Adrese de răspuns la solicitările instituțiilor publice, companiilor private, asociațiilor profesionale 

din România;  

- Rapoarte de control;  

- Puncte de vedere referitoare la aspectele controlate;  

- Regulamente, norme, metodologii; 

 - Protocoale de colaborare cu autorități și instituții publice;  

- Acte procedurale în fața instanțelor judecătorești și altor organe cu activitate jurisdicțională;  

- Statul de funcţii; 

 - Veniturile salariale aferente posturilor din OCPI Teleorman; 

 - Corespondenţa cu instituţiile publice, persoane fizice şi juridice din sfera de relaţii a instituţiei;  

- Registrul de evidență a lucrărilor repartizate;  

- Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Raportul anual privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

- Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul 

acces la informaţiile de interes public; 

 - Registrul de evidenţă a petiţiilor formulate în temeiul OG nr. 27/2002 privind activitatea de 

soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Registrul de evidenţă a solicitărilor având ca obiect identificarea bunurilor imobile înscrise în 

evidenţele de publicitate imobiliară, după numele/denumirea proprietarilor, formulate de instituţii 

abilitate prin legi speciale să solicite astfel de informaţii; 

 - Răspunsuri la petiţii/memorii; 

 - Adrese solicitare puncte de vedere;  

- Răspunsuri la cereri de solicitare informaţii de interes public; 

 - Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei OCPI Teleorman; 

- Registrul unic de evidenţă în care se înregistrează borderourile şi registrele de la compartimentele 

funcționale;  

- Borderouri intrări Poşta Militară;  

- Borderouri ieşiri Poşta Militară. 

 

  
   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în 

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 
informaţiile de interes public solicitate.   



Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice 
pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea 
disciplinara a celui vinovat. 

Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducatorul autoritatii sau institutiei 
publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata. 

Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001, 
la nivelul institutiei publice s-a constituit o comisie de analiza privind încalcarea dreptului de 
acces la informatiile de interes public. Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces 
la informatiile de interes public are urmatoarele responsabilitati: 
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor; 
b) efectueaza cercetarea administrativa; 
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de 
interes public este întemeiata sau nu; 
d) în cazul în care reclamatia este întemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare 
pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. În cazul 
functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii 
administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune 
aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii; 

e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului. 

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se 
transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât 
informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate 
împotriva celui vinovat. 

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera 
în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de 
contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor 
prevazute la art.7 de Legea nr. 544/2001. 

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu 
include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate. 

 Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de 
interes public solicitate si sa plateasca daunele morale si/sau patrimoniale. Hotarârea 
tribunalului este supusa recursului. 

Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila. 
Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite 

de taxele de timbru. 
  
 


