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SUCEAVA

Operator de dale cu caracter persona! nr. 794

romania20l9.eu
Preşedinţia RomOf'lieilo Consiliul Ur.llJflii Europe"l9

Nr. II /0'.1'1117.01.2019

Exemplar 1

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

geodeziei şi cartografiei
Referitor la: Sancţionarea disciplinară a persoanei fizice autorizate SCUTAR

Vasile, titulară a certificatului de autorizare seria RO-B-F '
nr. 0064/2010

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a controlului efectuat cu privire la activitatea
de specialitate, persoana fizică autorizată SCUTAR Vasile, titulară a certificatului de
autorizare seria RO-B-F nr. 0064/2010, a fost sancţionată 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.
298/21.12.2018, în baza Notei de constatare nr. 3076/21.12.2018, întocmită de
persoanele împuternicite din echipa de control a O.C.P.1. Suceava, cu documentaţia de
verificare aferentă.

Conform prevederilor ari. 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 Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea aplicată prin
această decizie se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe site-ul A.N.C.P.I.,
O.C.P.1.Suceava şi la sediul acestora, du •
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