
ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep{ie qi inscriere in evidenfele de

cadastru qi carte funciari

Av6nd in vedere:

- dispoziliile art. 4lit. a) qi c), art. 20, arr. 24 alin. (2) qi art. 40 alin. (2) din Legea

cadastrului qi a publicitSlii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.

- dispoziliile art. 1 alin. (5) din Ordinul ministrul administraliei gi internelor nr. 3912009

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nalionald de Cadastru qi

Publicitate Imobiliard gi unitalile sale subordonate qi a taxei de autorizare pentru persoanele

carc realizeazd lucrdri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei qi cartografiei, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare

in temeiul art. 3 alin. (12) din Legea cadastrului gi a publicitdtrii imobiliare nr. 7/1996,

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din

Regulamentul de organizare gi funcfionare a Agenliei Na{ionale de Cadastru gi Publicitate

Imobiliard, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. I.28812012, cu modificdrile ulterioare,

Directorul general al Agen{iei Na}ionale de Cadastru qi Publicitate Imobiliard emite

prezentul

ORDIN:

Art. 1 Se aprobd R,egulamentul de avizare, receplie qi inscriere in evidenJele de

cadastru gi carte funciard, prevdnrt in anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.

Art,2 Pe data intrdrii in vigoare a prezentului ordin se abrogd:

a) Ordinul directoruLlui general al Agenliei Nafionale de Cadastru gi Publicitate

Imobiliard m. 63312006 pe:ntru aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a

birourilor de cadastru qi publicitate imobiliard, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,

P artea I rtr. 1049 129 .I2.2006, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

b) Ordinul directorului general al Agenliei Na{ionale de Cadastru qi Publicitate

Imobiliard nr. 63412006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul, modul de

intocmire gi receplie a documentaliilor cadastrale ?n vederea inscrierii in cartea funciard,



publicat in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I nr. 1048129.12.2006. cu modificdrile si

completdrile ulterioare;

c) Ordinul directoru.lui general al Agen]iei Nationale de Cadastru gi Pubiicitate

Imobiliard nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare qi receptie a

lucrdrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al

fotogrammetriei gi al cartografiei, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I nr.

223109.04.2010;

d) Ordinul directoruJlui general al Agen{iei Nalionale de Cadastru qi Publicitate

Imobiliard w. 18612009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de

Agentia Nalionald de Cadastnu gi Publicitate Imobiliard qi unitAflle sale subordonate publicat in

Monitorul Oficial al Romdniei, Partea Im.296106.05.2009, cu completdrile ulterioare.

Art. 3 Prezentul ordirL intrd in vigoare in 30 de zlle de la data publicdrii in Monitorul

Oficial al RomAniei, Partea I.

r URSU

NERAL

Bucuresti.

N, Noo f 
a?

;tr"w
Kx,-t$

01" Jr'llt


