
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

D I S P O Z I T I E  
privind constituirea comisiei de receptie a lucrărilor de înregistrare sistematică aferente contractului 

de finanţare nr. 3835/6344/19.07.2017 încheiat în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte 

funciară iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale 

intre O.C.P.I. Prahova si U.A.T.C. Cerasu  

 
 Ţinând cont de prevederile art. 9 alin.(34) incl.1, alin.(34) incl.12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile Ordinului 

Directorului General al ANCPI Prahova nr. 819/2016 cu privire la procedura şi modalitatea de alocare a 

sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de 

înregistrate sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale; 

 Având în vedere procesul verbal nr. 6345 din 19.07.2017 cu privire la activităţile principale în 

cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare şi calendarul orientativ pentru perioada maximă de 

desfăşurare a lucrărilor, încheiat între OCPI Prahova şi UAT Cerasu, precum şi art. 6 alin. 2, lit. g şi lit. h 

din Contractul de finanţare nr. 3835/6344/19.07.2017 în cadrul Programul Naţional de cadastru şi Carte 

Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare 

cadastrale; 

In conformitate cu prevederile art.I pct. 8 din O.U.G. nr.35/2016 privind modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 

In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.a) si art.68 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215//2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 

Art.1. - Se constituie comisia de receptie a lucrarilor de inregistrare sistematica si a documentelor 

care se vor prelua de catre U.A.T.C. Cerasu in baza Contractului de finanţare nr. 3835/6344/19.07.2017, 

încheiat în cadrul Programul Naţional de cadatru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sitematică, 

iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, in urmatoarea componenta:  

1. Ing.Matiut Gheorghe, agent agricol; 

2. Barbu Ion, referent achizitii publice; 

3. Negrau Denisa, agent agricol. 

Art.2. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor interesate 

prin grija secretarului comunei. 

 
    PRIMAR, 

        DUMITRU DUCA 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 
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