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Nr.11 ~/17.01.2019

Exemplar 1

Către: Publicul beneficiar
Spre ştiintă: Persoanelor fizice şi juridice autorizate în domeniul cadastrului,

geodeziei şi cartografiei
Referitor la: Sanctionarea disciplinară a persoanei fizice autorizate

SĂNDULEAN ŢÎCŞA Florin, titulară a certificatului de
autorizare seria SV nr. 0069/2009

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a controlului efectuat cu privire la activitatea
de specialitate, persoana fizică autorizată SĂNDULEAN ŢÎCŞA Florin, titulară a
certificatului de autorizare seria SV nr. 0069/2009, a fost sanctionată cu
suspendarea certificatului de autorizare şi a dreptului de a realiza lucrări de
specialitate pe o perioadă de o lună, începând de la data de 17.01.2019.

Sancţiunea s-a aplicat prin Decizia directorului O.C.P.1. Suceava nr.
299/21.12.2018, În baza Notei de constatare nr. 3077/21.12.2018, întocmită de
persoanele împuternicite din echipa de control a O.C.P.1. Suceava, cu documentaţia de
verificare aferentă.

Conform prevederilor ar!. 59 din Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea
autorizării persoanelor fizice şi juridice În vederea realizării şi verificării lucrărilor de
specialitate În domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României,
aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea aplicată prin
această decizie se aduce la cuno iQţa.-publicului prin afişare pe site-ul A.N.C.P.I.,
O.C.P.1.Suceava şi la sediul acest i1,'\({4Jj~ş
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