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Către:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară NEAMT,

In atenţia:

Domnului Simion STÂNCEL - Director

Spre ştiinţă:

Oficii lor de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară

Referitor la adresa OCPI Neamţ nr. 1-1852/05.05.2010, Înregistrată În evidenţele
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sub nr. 429842/06.05.2010, prin
care solicită precizări la regulamentele În vigoare, vă comunicăm:
• Dosarul de verificare a lucrării a fost eliminat prin abrogarea Regulamentului
pentru verificarea lucrărilor de specialitate În domeniile cadastrului, geodeziei
şi cartografiei, realizate de persoane fizice şi juridice autorizate, aprobat prin
Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 535/2001;
•

Potrivit Art 10 alin. 1 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 108/2010,
"recepţia lucrărilor de specialitate pentru care s-a emis aviz de Începere a
lucrărilor este posibilă doar dacă se face dovada efectuării verificării interne a
lucrării de către executant În cadrul procesului de control intern al calităţii.
Rezultatele controlului sunt evidenţiate În raportul de control intern al calităţii,
care Însoţeşte documentaţia depusă În vederea recepţiei lucrării.";

•

Controlul intern al calităţii se efectuează În cadrul fluxului tehnic de realizare a
lucrării de către persoane autorizate care au cel puţin categoria de autorizare
corespunzătoare lucrărilor verificate;

•

Raportul de control intern al calităţii se realizează şi pentru documentaţiile
cadastrale Întocmite conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr.
634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, În cazul imobilelor cu
suprafeţe mai mari de 100 ha În extravilan şi 10 ha În intravilan;

•

Pentru toate lucrările de specialitate pentru care se solicită recepţia tehnică
(conform codului 1.1.2 din Ordinul MAI 39/2009) este necesară cererea de
recepţie, iar la finalizarea procedurilor tehnice de recepţie se Întocmeşte
procesul-verbal de recepţie, conform prevederilor Ordinului Directorului
General al ANCPI nr. 108/2010 ;

•

Notele de completare, Întocmite conform anexei 6 la Ordinul Directorului
General nr. 108/2010, au acelaşi regim ca şi notele de completare specificate
prin Ordinul Directorului General 634/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;

•

Pentru imobilele componente ale unui plan parcelar recepţionat cu alocare de
numere cadastrale, e,.:trasul de plan cadastral pe ortofotoplan, emis de aCPI
conform codului 2.7.i din anexa 1 la Ordinul MAI 39/2009 ţine loc de Plan de
amplasament şi delimitare a imobilului (c'1p.xa '11 la Ordinul Directorului
General 634/2006, cu modificările şi completăriie ui:erioare);
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Solicitările de modificare a suprafeţelor se vor soluţiona conform precizărilor
transmise prin adresa ANCPI nr. 321120/18.05.2009;

•

Prezentarea Procesului verbal de vecinătate (anexa 18 la Ordinul Directorului
General 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare) este obligatorie În
toate cazurile prevăzute de Regulament, indiferent dacă limitele imobilului În
cauză corespund sau nu cu limitele imobilelor anterior Înscrise În evidenţele
cadastrale.

Cu deosebită consideraţie,
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