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D I S P O Z I Ţ I A   Nr.1 

din data de 04 ianuarie 2021 

privind constituirea comisiei de acceptantă a serviciilor realizate in cadrul contractelor de înregistrare 

sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale , finanțate de A.N.C.P.I. în conformitate cu OUG nr. 

35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 la 

nivelul comunei Vărădia de Mureş, județul Arad 

 

 

Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, 

 Având în vedere: 

- Prevederile art. 9, alin. 34^1 si 34^2 din Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 , cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 819/2016 a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind aprobarea 

Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de 

execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-

teritoriale; 

- Hotărârii Guvernului nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice;- prevederile art. art. 63, alin. (1), lit. ‘a‘din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare- prevederile Ordinului A.N.C.P.I 

nr.979/2016 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe 

sectoare cadastrale in vederea inscrieriiimobilelor in cartea funciara, finantate de Agentia Nationala de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ANCPI 1.427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizarea lucrarilor 

sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

D I S P U N E 
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Art.1. Se constituie  Comisia de acceptanță a serviciilor realizate in cadrul contractelor de înregistrare 

sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale , finanțate de A.N.C.P.I. în conformitate cu OUG nr. 

35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 la nivelul 

comunei Vărădia de Mureş, județul Arad, în următoarea componență: 

Președinte: Miculiț Crina-Melania - primar al comunei Vărădia de Mureş; 

Membri:      Mariș Silvius-Dumitru - viceprimar al comunei Vărădia de Mureş; 

                    Ile Liliana-Aridana - referent Primăria Vărădia de Mureş; 

Secretar comisie: Lupuțiu Lacrimioara-Viorica - secretar al comunei Vărădia de Mureş. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza persoanele 

nominalizate la art. 1 care vor receptiona serviciile realizate in cadrul contractului de inregistrare 

sistematica a imobilelor pe sectorul cadastral 77, 78 de la nivelul UAT Vărădia de Mureş, prin încheierea 

unui proces verbal de recepţie, în scopul înregistrării în contabilitate. 

Art.2. Prezenta Dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – județul Arad; 
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad; 

- Membrilor comisiei prevăzută la art.1; 
- Dosar Dispoziții. 

 

 

              P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

 MICULIŢ CRINA-MELANIA                                                                   SECRETAR GENERAL                 
LUPUTIU LACRIMIOARA  

 

 
 

 


