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Exemplar 1

Către: Persoanele fizice şi juridice autorizate in domeniul cadastrului,
geodeziei şi cartografiei de pe raza judeţului Suceava

Referitor la:Precizările din circulara Agentiei Nationale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 7208/18.02.2019, inregistrată in
evidentele O.C.P.!. Suceava şi privind dosarele depuse in
vederea autorizării persoanelor juridice, precum şi in
vederea actualizării datelor inscrise pe certificatele de
autorizare

Stimată doamnă/Stimate domn,

Aferent transmiterii circularei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 7208/18.02.2019, Înregistrată În evidenţele O.C.P.1. Suceava cu nr.
3188/18.02.2019 şi privind aspectele decise de comisia de autorizare din cadrul A.N.C.P.1.
referitor la dosarele depuse În vederea autorizării persoanelor juridice, precum şi În
vederea actualizării datelor Înscrise pe certificatele de autorizare, În contextul depunerii de
dosare incomplete, cu documente necertificate pentru conformitate, nenumerotate şi fără
respectarea ordinii documentelor astfel cum este menţionată În solicitări, vă Înaintăm,
alăturat, această circulară, cu expunerea in extenso a următoarelor aspecte, inclusiv a
prevederilor regulamentare incidente, precum urmează:

1.Dosarele depuse la O.C.P.1.Suceava, În vederea autorizării persoanelor juridice,
care nu respectă, sub aspectul conţinutului şi prezentării, prevederile art. 27 alin. (2) şi (3),
art. 28 şi ale art. 29 din Regu/amentul 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 A.N. C.P 1. nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
vor fi returnate la O.C.P.1. Suceava În vederea completării, conform art. 27 alin. (1) din
acest regulament.

Spre facilitarea aprecierii În detaliu a acestor aspecte, vă aducem În atenţie
prevederile art. 27 alin. (1)-(3), art. 28 şi ale art. 29 dinRegulamentul aprobat prin Ordinul
directorului general al A.N.C.P!. nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
precum urmează:

"Art. 27. - (1) Autorizarea persoanelor juridice şi recunoaşterea autorizării persoanelor
fizice şi juridice se face de către comisia de autOrizare constituită la nivelul ANCP!.
Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost depuse cu cel puţin 5 zile
lucrătoare Înainte de data examenului, iar lista candidaţilor cu dosare complete se
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afişează pe site cu 3 zile lucrătoare Înaintea datei examenului. Dosarele depuse ulterior,
precum şi cele care necesită completări vor fi analizate În următoarea şedintă a comisiei
de autorizare.
(2) Persoana juridică depune dosarul de autorizare la oficiul teritorial pe raza căruia are

sediul social sau punctul de lucru, care contine documentele prevăzute În anexa nr. 2.
Documentele vor fi prezentate În ordinea mentionată În cerere şi paginile vor fi
numerotate.
(3) in vederea autorizării, persoana juridică trebuie să dovedească prin documente

justificative Îndeplinirea conditiilor minime de autorizare prevăzute În anexa nr. 8. in cazul
În care activitatea persoanei juridice nu se realizează la sediul social declarat, se va face
dovada detinerii punctului de lucru. " 00

II. Conţinutul şi prezentarea dosarelor depuse de persoanele fiziceljuridice la
O.C.P.I. Suceava În vederea actualizării datelor Înscrise pe acestea trebuie să respecte
dispoziţiile din circulara Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.
839/10.01.2019, Înregistrată În evidenţele O.C.P.I. Suceava cu nr. 457/10.01.2019 şi care
vi s-a comunicat prin circulara aferentă a O.C.P.I. Suceava nr. 111/457/16.01.2019,iar În
caz contrar aceste dosare vor fi returnate, În vederea co.mpletării.

Cu deosebită consideraţie,

Mihai BEDRULEriC
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Către: OFICIILE DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ j~-,c_.' .
In aten~a: Doamne~ Domnulu! Director r. ,~~'~~¥:;-}:,~,~,:;~
Spre ştimţă:Doamnell DomnuluI Inginer Şef ! Ş ! ~~fj/K <f 7f.

Preşedlntel~i co~i~i~i de auto.r1zareOCPI \ I ''', .,-- Cl4 ~
SecretarulUI comiSiei de autorizare OCPI ~'l.".. _....

Referitor la: Dosarele depuse În vederea autorlzărli persoanelor jurldic;e
Certificatele de autorizare emise ca urmare a solicitării de
actualizare a datelor

Stimată Doamnă IStimate Domnule Director,

Având În vedere prevederile Regulamentul privind autorizarea şi requnoaşterea
autorizării persoanelor fizice şi juridice În vederea realizării şi verifICării lucrărilor de
specialitate În domeniul cadastrului, geodeziei şi carlografiei pe teritoriul României
(Regulament), aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 10712010, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi faptul că oficiile temoriale prin comisiile de
autorizare transmit către .ANCPI dosare incomplete, cu documente necertificate pentru_
conformitate, fără numerotarea paginilor Şi fara a respecta ordInea dowrnetitelorn;enţlonată

'1n solicitare, comisia de autorizare din cadrul ANCPI a decis, În şedinţa din data de
13.02.2019, următoarele:

1. Conţinutul şi prezentarea dosarelor depuse de persoanele 'uridice OCPI În
vederea autorizării care nu respectă prevederile arte(27) alin. ŞI 3), arte (28) si arte (29)
din Regulament, vor fi returnate oficiul teritorial În vederea completării, confprÎn arte 27
alin. (1) şi arte32 alin. (1). "

(j II. Con~nutul şi prezentarea dosarelor depuse de persoanele fizicefluridice la OCPI În
I vederea actualizării datelor Înscrise pe acestea trebuie să respecte dispoziţiile din adresa

ANCPI nr. 839/10.01.2019, În caz contrar acestea vor fi returnate oficiului teritorial În
- vederea completării.

Referitor la certificatele de autorizare emise ca urmare a solicitărilor persoanelor

g flZicefjuridice autorizate cu privire la actualizarea datelor inscrise pe acestea (inc(usiv numele
persoanei fiziceldenumlre firmeQ, precizăm că acestea vor fi emise cu aceeaşiserielnumăr
ca a certificatului iniţial, dacă emitentul certificatului este acelaşi şi serielnumăr nou, dacă
emitentul certificatului este diferit.

Victor

Preşedinte Comisie de Autorizare A.N.C.P.I.
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