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ORDIN nr. 108 din 29 martie 2010
privind aprobarea Regulamentului de avizare, verifi care şi recep Ńie a lucr ărilor 
de specialitate din domeniul cadastrului, al geodez iei, al topografiei, al 
fotogrammetriei şi al cartografiei
EMITENT:     AGENłIA NA łIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 9 aprilie 2010  

    Având în vedere prevederile art. 16 din Legea cadastrului şi a publicit ăŃii 
imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hot ărârea Guvernului nr. 1.210/2004  privind 
organizarea şi func Ńionarea Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă, republicat ă, cu modific ările ulterioare,

    directorul general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprob ă Regulamentul de avizare, verificare şi recep Ńie a lucr ărilor de 
specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei , al topografiei, al 
fotogrammetriei şi al cartografiei, prev ăzut în anexa care face parte integrant ă 
din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Directorul general al Agen Ńiei
                             Na Ńionale de Cadastru
                           şi Publicitate Imobiliar ă,
                                 Mihai Busuioc

    Bucure şti, 29 martie 2010.
    Nr. 108.

    ANEX Ă

                         REGULAMENT
        de avizare, verificare şi recep Ńie a lucr ărilor de
       specialitate din domeniul cadastrului, al ge odeziei,
       al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei

    CAP. I
    Dispozi Ńii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabile şte cadrul în care Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliar ă, denumit ă în continuare Agen Ńia Na Ńional ă, şi oficiile 
de cadastru şi publicitate imobiliar ă din fiecare jude Ń şi din municipiul 
Bucure şti, denumite în continuare oficii teritoriale, î şi exercit ă atribu Ńiile cu 
privire la modul de avizare, verificare şi recep Ńie a lucr ărilor din domeniul 
cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotog rammetriei şi al cartografiei, 
denumite în continuare lucr ări de specialitate.
    ART. 2
    În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnifica Ńii:
    a) hart ă - reprezentarea grafic ă conven Ńional ă a întregii suprafe Ńe terestre 
sau a unei por Ńiuni mari din aceasta, redus ă la o anumit ă scar ă, Ńinându-se seama 
de curbura p ământului;
    b) lucr ări de cadastru general - determinarea pe baz ă de m ăsur ători a 
pozi Ńiei, a configura Ńiei şi a m ărimii suprafe Ńelor terenurilor pe destina Ńii, pe 
categorii de folosin Ńă şi pe proprietari, precum şi a construc Ńiilor;
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    c) lucr ări de cartografie - lucr ările necesare redact ării planurilor şi 
hăr Ńilor analogice sau digitale la diferite sc ări, a modelului digital al 
terenului şi al ortofotoplanurilor, în sistemul na Ńional de referin Ńă şi de 
coordonate;
    d) lucr ări de m ăsur ători terestre - lucr ările de teren şi de birou aferente 
execu Ńiei, moderniz ării şi complet ării re Ńelelor de sprijin, de îndesire şi de 
ridicare, precum şi cele necesare realiz ării planurilor şi h ăr Ńilor analogice sau 
digitale, ale modelului digital al terenului şi ale ortofotoplanurilor;
    e) plan cadastral - reprezentarea grafic ă a datelor ob Ńinute în urma 
lucr ărilor de cadastru general;
    f) plan topografic - reprezentarea grafic ă conven Ńional ă, mic şorat ă a 
proiec Ńiei orizontale a detaliilor topografice de pe o por Ńiune restrâns ă a 
suprafe Ńei terestre, redus ă la o anumit ă scar ă, f ăr ă a se Ńine seama de curbura 
pământului.
    ART. 3
    (1) Specifica Ńiile tehnice con Ńinute în documenta Ńiile de atribuire a 
contractelor de lucr ări de specialitate sunt avizate pentru conformitate  de 
AgenŃia Na Ńional ă înainte de ini Ńierea procedurilor de achizi Ńie public ă, 
indiferent de sursele de finan Ńare. Autoritatea contractant ă efectueaz ă recep Ńia 
lucr ărilor de specialitate numai dup ă avizarea pentru conformitate, verificarea 
şi recep Ńia acestora de c ătre Agen Ńia Na Ńional ă. Autorit ăŃile contractante nu fac 
pl ăŃi pentru lucr ările de specialitate întocmite f ăr ă respectarea celor 
menŃionate anterior.
    (2) Avizarea pentru conformitate şi recep Ńia lucr ărilor de specialitate se 
solicit ă oficiului teritorial, în cazul lucr ărilor care privesc teritoriul unui 
singur jude Ń, sau Agen Ńiei Na Ńionale, în cazul lucr ărilor care privesc teritoriul 
mai multor jude Ńe.
    ART. 4
    Prevederile prezentului regulament sunt obligat orii pentru toate persoanele 
fizice şi juridice, denumite în continuare persoane autoriz ate, care au dreptul 
să execute lucr ări de specialitate în domeniul cadastrului, al geod eziei, al 
topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei pe teritoriul României, 
conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. II
    Avizul de conformitate pentru începerea lucr ărilor de specialitate

    ART. 5
    (1) Avizul de conformitate pentru începerea luc r ărilor de specialitate, 
denumit în continuare aviz, se emite în vederea asi gur ării recep Ńiei tehnice 
pentru:
    a) lucr ări de m ăsur ători terestre;
    b) lucr ări de cartografie;
    c) lucr ări de cadastru general.
    (2) Avizul de începere a lucr ărilor de specialitate stabile şte condi Ńiile de 
execu Ńie şi de utilizare a resurselor disponibile.
    (3) Sunt supuse aviz ării:
    a) execu Ńia, modernizarea şi completarea re Ńelelor de sprijin, de îndesire şi 
de ridicare pe suprafe Ńe mai mari de 100 km²;
    b) realizarea planurilor şi a h ăr Ńilor analogice sau digitale pe suprafe Ńe 
mai mari de 100 ha în extravilan şi 10 ha în intravilan, a modelului digital al 
terenului şi al ortofotoplanurilor;
    c) realizarea suporturilor topografice analogic e şi digitale pentru planurile 
urbanistice generale, planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de 
detaliu; întocmirea documenta Ńiilor topografice conform Hot ărârii Guvernului nr. 
834/1991  privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri de Ńinute de societ ăŃile 
comerciale cu capital de stat, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
    d) documenta Ńiile cartografice aferente sistemelor informa Ńionale specifice 
domeniului de activitate, realizate în condi Ńiile art. 67 din Legea cadastrului 
şi a publicit ăŃii imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările ulterioare.
    (4) Avizul se solicit ă de beneficiarul lucr ării de specialitate, personal sau 
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prin împuternicirea persoanei autorizate s ă execute lucrarea.
    ART. 6
    Cererea pentru solicitarea avizului, întocmit ă conform modelului prev ăzut în 
anexa nr. 1, se depune cu cel mult o lun ă înainte de începerea lucr ărilor. 
Cererea este înso Ńit ă de un exemplar al documenta Ńiei aferente lucr ării de 
specialitate, întocmit ă conform anexei nr. 2.
    ART. 7
    (1) Avizul se redacteaz ă în dou ă exemplare, conform modelului prev ăzut în 
anexa nr. 3; un exemplar se transmite solicitantulu i, iar cel ălalt exemplar 
r ămâne la emitentul avizului, împreun ă cu documenta Ńia primit ă spre avizare. 
Avizul este valabil pân ă la expirarea termenului de execu Ńie a lucr ării de 
specialitate pentru care a fost acordat.
    (2) Avizul transmis solicitantului include spec ificarea datelor şi a 
documentelor care pot fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, a 
instruc Ńiunilor şi a metodologiilor ce urmeaz ă s ă fie respectate în execu Ńia 
lucr ării de specialitate.
    (3) În aviz se precizeaz ă cerin Ńele tehnice impuse pentru categoriile de 
lucr ări de specialitate respective, precum şi datele geodezice, cartografice şi 
cadastrale care sunt puse la dispozi Ńia emitentului avizului la încheierea 
lucr ării.
    (4) În cazul avizelor pentru realizarea suportu lui topografic al planurilor 
urbanistice generale, al planurilor urbanistice zon ale, al planurilor urbanistice 
de detaliu se specific ă obligativitatea utiliz ării limitelor imobilelor înscrise 
în cartea funciar ă în baza documenta Ńiilor cadastrale şi a planurilor parcelare 
întocmite conform legilor de restituire a propriet ăŃii, recep Ńionate de c ătre 
oficiul teritorial.
    ART. 8
    (1) Lucr ările şi documenta Ńiile de specialitate contractate de Agen Ńia 
NaŃional ă sau de unit ăŃile subordonate acesteia nu necesit ă solicitarea avizului.
    (2) Lucr ările de specialitate interesând ap ărarea Ńării, ordinea public ă şi 
siguran Ńa na Ńional ă, executate de institu Ńii din domeniul ap ăr ării şi siguran Ńei 
naŃionale cu personal propriu, nu necesit ă solicitarea avizului.

    CAP. III
    Recep Ńia lucr ărilor de specialitate

    ART. 9
    (1) Recep Ńia lucr ărilor de specialitate are ca scop verificarea îndep linirii 
condi Ńiilor de execu Ńie impuse de normativele, metodologiile şi instruc Ńiunile 
elaborate de Agen Ńia Na Ńional ă, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor 
eliberate.
    (2) Recep Ńia lucr ărilor de specialitate se refer ă la:
    a) recep Ńia lucr ărilor de m ăsur ători terestre;
    b) recep Ńia lucr ărilor de cartografie;
    c) recep Ńia lucr ărilor de cadastru general.
    (3) Sunt supuse recep Ńiei:
    a) re Ńelele de sprijin şi de îndesire pe suprafe Ńe mai mari de 100 km²;
    b) re Ńelele de îndesire mai mici de 100 km² şi re Ńelele de ridicare, 
concomitent cu recep Ńia lucr ărilor în care sunt integrate;
    c) elementele de geodezie, de cartografie şi de cadastru general din 
lucr ările de specialitate pentru realizarea sistemelor i nforma Ńionale specifice 
domeniului de activitate;
    d) con Ńinutul topografic al documentelor cartografice anal ogice sau digitale 
destinate uzului public, cum ar fi: h ăr Ńile, ghidurile, atlasele;
    e) con Ńinutul topografic al expertizelor judiciare în spec ialitatea 
topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instan Ńelor de judecat ă;
    f) planurile topografice analogice şi digitale, suport al documenta Ńiilor de 
urbanism;
    g) documenta Ńiile topografice, conform Hot ărârii Guvernului nr. 834/1991  
privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri de Ńinute de societ ăŃile comerciale 
cu capital de stat, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
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    h) documenta Ńiile tehnice ale lucr ărilor de cadastru general;
    i) planurile topografice analogice şi digitale necesare întocmirii 
documenta Ńiei de autorizare a lucr ărilor de construire sau de desfiin Ńare;
    j) planurile şi h ăr Ńile analogice şi digitale, modelul digital al terenului 
şi ortofotoplanurile executate pe suprafe Ńe mai mari de 100 ha în extravilan şi 
10 ha în intravilan;
    k) planurile şi h ăr Ńile analogice şi digitale, realizate în baza Legii nr. 
198/2004  privind unele m ăsuri prealabile lucr ărilor de construc Ńie de drumuri de 
interes na Ńional, jude Ńean şi local, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
şi a Legii nr. 407/2005  privind unele m ăsuri prealabile lucr ărilor de reabilitare 
şi extindere a infrastructurii feroviare publice.
    ART. 10
    (1) Recep Ńia lucr ărilor de specialitate pentru care s-a emis aviz de începere 
a lucr ărilor este posibil ă doar dac ă se face dovada efectu ării verific ării 
interne a lucr ării de c ătre executant în cadrul procesului de control inter n al 
calit ăŃii. Rezultatele controlului sunt eviden Ńiate în raportul de control intern 
al calit ăŃii, care înso Ńeşte documenta Ńia depus ă în vederea recep Ńiei lucr ării.
    (2) Verificarea intern ă presupune controlul de c ătre un alt specialist al 
firmei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate,  de persoana care a efectuat 
lucrarea, printr-o alt ă metod ă de lucru, a corectitudinii efectu ării opera Ńiilor 
de teren şi de birou, pentru cel pu Ńin 5% din volumul lucr ării.
    (3) Raportul de control intern al calit ăŃii con Ńine cel pu Ńin:
    a) prenumele şi numele persoanei care a realizat opera Ńia/lucrarea de 
specialitate;
    b) prenumele şi numele persoanei/persoanelor care a/au realizat c ontrolul 
intern al calit ăŃii;
    c) durata de realizare a controlului intern al calit ăŃii;
    d) metoda utilizat ă pentru controlarea opera Ńiei/lucr ării de specialitate;
    e) rezultatele ob Ńinute în urma realiz ării controlului intern al calit ăŃii;
    f) num ărul şi tipul erorilor identificate în urma controlului i ntern al 
calit ăŃii;
    g) semn ătura persoanei/persoanelor care a/au realizat contr olul intern al 
calit ăŃii.
    (4) Pentru planurile topografice, suport al doc umenta Ńiilor de urbanism, nu 
este necesar ă depunerea raportului de control intern al calit ăŃii.
    ART. 11
    (1) Solicitarea recep Ńiei, al c ărei model este prev ăzut în anexa nr. 4, şi 
documenta Ńia anexat ă la aceasta se repartizeaz ă personalului de specialitate, 
care analizeaz ă şi redacteaz ă propunerea de r ăspuns în una dintre variantele:
    a) proces-verbal de recep Ńie, al c ărui model este prev ăzut în anexa nr. 5;
    b) not ă de completare, în cazul solicit ării de date suplimentare, complet ări 
sau pentru refacerea lucr ării; modelul notei de completare este prev ăzut în anexa 
nr. 6;
    (2) Recep Ńia planurilor şi a h ăr Ńilor realizate în baza Legii nr. 198/2004 , 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi a Legii nr. 407/2005 , a planurilor 
topografice, suport al documenta Ńiilor de urbanism, se finalizeaz ă prin 
întocmirea procesului-verbal de recep Ńie şi prin aplicarea pe planuri a parafei 
pentru recep Ńie; modelul parafei este prev ăzut în anexa nr. 7.
    ART. 12
    Procesul-verbal de recep Ńie se redacteaz ă în 4 exemplare; dou ă exemplare se 
transmit solicitantului, iar celelalte exemplare r ămân la emitentul avizului, 
împreun ă cu documenta Ńia primit ă pentru recep Ńie.
    ART. 13
    (1) Recep Ńia lucr ărilor de specialitate se efectueaz ă, dup ă caz, de oficiile 
teritoriale sau de Agen Ńia Na Ńional ă prin Direc Ńia de geodezie şi cartografie sau 
de Centrul Na Ńional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetec Ńie, în 
func Ńie de cele stabilite de emitentul avizului de încep ere a lucr ărilor. 
Lucr ările de specialitate pentru care nu este necesar a se emite aviz de începere 
a lucr ărilor se recep Ńioneaz ă de c ătre oficiile teritoriale.
    (2) Categoriile de lucr ări de specialitate care se recep Ńioneaz ă de Agen Ńia 
NaŃional ă sunt:
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    a) re Ńelele de sprijin şi de îndesire care se execut ă pe teritoriul mai 
multor jude Ńe;
    b) planurile şi h ăr Ńile analogice sau digitale la sc ări mai mici decât 
1:5000, care acoper ă mai multe jude Ńe sau întreg teritoriul Ńării;
    c) modelul digital al terenului şi ortofotoplanurile;
    d) con Ńinutul topografic al documentelor cartografice anal ogice sau digitale 
destinate uzului public.
    (3) Categoriile de lucr ări de specialitate care se recep Ńioneaz ă de oficiile 
teritoriale sunt:
    a) re Ńele de sprijin şi de îndesire, care se execut ă pe teritoriul unui 
singur jude Ń;
    b) planurile şi h ăr Ńile analogice sau digitale la sc ări mai mari sau egale cu 
1:5000;
    c) planurile şi h ăr Ńile analogice sau digitale la sc ări mai mici decât 
1:5000, care se execut ă pe teritoriul unui singur jude Ń;
    d) documenta Ńiile topografice, conform Hot ărârii Guvernului nr. 834/1991 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare;
    e) elementele de geodezie, de cartografie şi de cadastru general din 
lucr ările de specialitate pentru realizarea sistemelor i nforma Ńionale specifice 
domeniului de activitate;
    f) planurile topografice, suport al documenta Ńiilor planurilor urbanistice 
generale, al planurilor urbanistice zonale, al plan urilor urbanistice de detaliu;
    g) planurile topografice necesare întocmirii do cumenta Ńiei de autorizare a 
lucr ărilor de construire şi de desfiin Ńare, precum şi a altor planuri cu 
suprafa Ńa mai mic ă de 100 ha în extravilan şi 10 ha în intravilan;
    h) con Ńinutul topografic al expertizelor judiciare în spec ialitatea 
topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instan Ńelor de judecat ă;
    i) documenta Ńiile tehnice rezultate în urma execu Ńiei lucr ărilor de cadastru 
general, conform prevederilor art. 22.
    (4) Recep Ńia este obligatorie pentru toate categoriile de luc r ări de 
specialitate cuprinse la art. 9 alin. (2) şi (3), indiferent de sursa lor de 
finan Ńare.
    ART. 14
    (1) Recep Ńia lucr ărilor de specialitate contractate de Agen Ńia Na Ńional ă şi 
institu Ńiile subordonate acesteia sau executate la solicita rea Agen Ńiei Na Ńionale 
de c ătre unit ăŃile subordonate este coordonat ă de direc Ńiile de specialitate şi 
se realizeaz ă de c ătre acestea sau de c ătre unit ăŃile subordonate, dup ă caz.
    (2) În cazul în care recep Ńia nu poate fi executat ă prin personalul propriu, 
AgenŃia Na Ńional ă sau unit ăŃile subordonate pot încheia, pentru efectuarea 
recep Ńiei, contracte cu persoanele autorizate care au dre ptul s ă execute lucr ări 
de specialitate în domeniu, pe teritoriul României,  potrivit prevederilor legale.
    ART. 15
    Solicitarea recep Ńiei lucr ărilor de specialitate este înso Ńit ă de:
    a) un borderou al documentelor;
    b) copie de pe aviz;
    c) documenta Ńia, în format analogic şi digital; planurile şi h ăr Ńile digitale 
se predau în format vector şi raster.
    ART. 16
    (1) La recep Ńie se parcurg urm ătoarele etape:
    a) analiza general ă, urm ărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a 
modului de îndeplinire a acestora;
    b) verificarea lucr ărilor de teren;
    c) verificarea lucr ărilor de birou.
    (2) Prin verificarea lucr ărilor de teren prev ăzute la alin. (1) lit. b) se 
urmăre şte:
    a) modul de materializare şi de amplasare a punctelor re Ńelelor geodezice şi 
a punctelor re Ńelelor de îndesire şi de ridicare;
    b) coresponden Ńa con Ńinutului produselor cartografice cu realitatea din 
teren;
    c) gradul de precizie a produsului cartografic.
    (3) Prin verificarea lucr ărilor de birou prev ăzute la alin. (1) lit. c) se 
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urmăre şte:
    a) modul de utilizare a datelor ini Ńiale pentru realizarea lucr ării de 
specialitate;
    b) calitatea şi corectitudinea opera Ńiunilor, a m ăsur ătorilor şi a 
calculelor;
    c) calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al 
con Ńinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.
    ART. 17
    Recep Ńia lucr ărilor de specialitate care presupun lucr ări de teren şi lucr ări 
de birou se realizeaz ă astfel:
    a) recep Ńia lucr ărilor de teren se efectueaz ă de c ătre oficiile teritoriale 
pe raza c ărora se afl ă lucrarea de specialitate recep Ńionat ă;
    b) recep Ńia lucr ărilor de birou se face, dup ă caz, de c ătre Agen Ńia Na Ńional ă 
sau de oficiile teritoriale, în func Ńie de teritoriul pe care se situeaz ă 
lucrarea de specialitate.
    ART. 18
    (1) Recep Ńia elementelor de geodezie, de cartografie şi de cadastru din 
lucr ările de specialitate pentru realizarea sistemelor i nforma Ńionale specifice 
domeniului de activitate urm ăre şte şi asigurarea condi Ńiilor tehnice pentru 
integrarea datelor în baza de date a Agen Ńiei Na Ńionale.
    (2) În cazul în care, din cauza m ărimii, a ariei de r ăspândire şi a 
complexit ăŃii lucr ărilor de specialitate, acestea se finalizeaz ă în perioade care 
depăşesc 12 luni, se admite şi efectuarea de recep Ńii pe zone, dar numai pe faze 
de lucr ări încheiate, finalizate cu documenta Ńii, care pot fi preluate pentru a 
fi integrate în baza de date a Agen Ńiei Na Ńionale.
    ART. 19
    (1) Recep Ńia con Ńinutului topografic al documentelor cartografice an alogice 
sau digitale destinate uzului public se refer ă la recep Ńia oric ărei reprezent ări 
cartografice, hart ă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei păr Ńi a 
acestuia, realizat ă ca atare sau inclus ă în atlase, ghiduri şi/sau reviste, 
indiferent de suportul pe care este realizat ă, de modul de vizualizare şi de 
sistemul de referin Ńă şi de coordonate utilizat.
    (2) Recep Ńia documentelor cartografice de uz public urm ăre şte conformitatea 
reprezent ării cartografice cu realitatea, limitele administra tive, sursele de 
date cu con Ńinut topografic şi modul de utilizare a acestora în cadrul 
documentului cartografic.
    ART. 20
    Recep Ńia documenta Ńiilor topografice, potrivit prevederilor Hot ărârii 
Guvernului nr. 834/1991 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, se 
realizeaz ă conform Criteriilor Ministerului Economiei şi Finan Ńelor şi 
Ministerului Lucr ărilor Publice şi Amenaj ării Teritoriului nr. 2.665/1C/311/1992 
privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul socie t ăŃilor 
comerciale cu capital de stat, cu modific ările şi complet ările ulterioare.
    ART. 21
    (1) Pentru recep Ńia planurilor topografice, suport al documenta Ńiilor de 
urbanism, prev ăzute la art. 13 alin. (3) lit. f) şi g), cererea de recep Ńie a 
lucr ărilor se depune la oficiile teritoriale împreun ă cu un exemplar al 
documenta Ńiei aferente, conform anexelor nr. 8 şi 9.
    (2) Suportul topografic supus recep Ńiei con Ńine limita din arhiva oficiului 
teritorial stabilit ă în baza Legii nr. 2/1968  privind organizarea administrativ ă 
a teritoriului României, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
şi limita propus ă prin planul urbanistic general, cu luarea în consi derare a 
limitelor imobilelor înscrise în cartea funciar ă în baza documenta Ńiilor 
cadastrale şi a planurilor parcelare întocmite în baza legilor de restituire a 
propriet ăŃii, recep Ńionate de c ătre oficiul teritorial.
    (3) În cazul în care exist ă divergen Ńe cu privire la limite, oficiul 
teritorial recep Ńioneaz ă suportul topografic pentru documenta Ńia de urbanism, cu 
identificarea tronsonului de hotar respectiv şi men Ńioneaz ă pe acesta: "Pe 
tronsonul de hotar ......, între punctele ... şi ....., limita prezentat ă prin 
documenta Ńia de urbanism nu este aceea şi cu limita de Ńinut ă în arhiva oficiului 
teritorial ... ."
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    ART. 22
    (1) Recep Ńia documenta Ńiilor tehnice rezultate în urma execu Ńiei lucr ărilor 
de cadastru general se realizeaz ă de o comisie de recep Ńie numit ă prin ordin al 
directorului general al Agen Ńiei Na Ńionale.
    (2) În scopul realiz ării recep Ńiei documenta Ńiei tehnice rezultate în urma 
execu Ńiei lucr ărilor de cadastru general, executantul pred ă la oficiul teritorial 
documenta Ńiile cadastrale care compun lucrarea întocmit ă conform prevederilor 
specifica Ńiilor tehnice din caietele de sarcini ale lucr ărilor pentru 
introducerea cadastrului general.
    (3) Recep Ńia cantitativ ă şi calitativ ă a lucr ărilor de cadastru general se 
finalizeaz ă prin procesul-verbal de recep Ńie şi un raport al comisiei de 
recep Ńie.

    CAP. IV
    Dispozi Ńii finale

    ART. 23
    Beneficiarii lucr ărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pu ne la 
dispozi Ńie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a 
lucr ărilor precizate în cap. II şi III, dac ă acestea nu sunt avizate şi 
recep Ńionate conform prevederilor prezentului regulament.
    ART. 24
    Tarifele pentru serviciile de avizare şi recep Ńie sunt aprobate prin ordin al 
ministrului administra Ńiei şi internelor şi se încaseaz ă odat ă cu depunerea 
solicit ării.
    ART. 25
    Eviden Ńa avizelor de începere a lucr ărilor de specialitate şi a recep Ńiilor 
acestora se face de c ătre compartimentele de specialitate din cadrul Agen Ńiei 
NaŃionale/unit ăŃilor subordonate, în conformitate cu anexa nr. 10.
    ART. 26
    (1) Lucr ările de specialitate care fac obiectul recep Ńion ării con Ńinutului 
topografic al documentelor cartografice destinate u zului public sunt publice 
numai dup ă efectuarea recep Ńiei acestora.
    (2) Executantul lucr ării de specialitate este obligat ca, dup ă recep Ńia 
documentelor cartografice destinate uzului public, să inscrip Ńioneze documentele 
cu men Ńiunea "Recep Ńionat ANCPI/data".
    ART. 27
    (1) Limita intravilanului de pe suportul topogr afic al planului urbanistic 
general/planului urbanistic zonal, recep Ńionat de c ătre oficiul teritorial devine 
oficial ă şi este introdus ă în baza de date a oficiilor teritoriale dup ă aprobare 
prin hot ărâre a consiliului local a planului urbanistic gene ral/planului 
urbanistic zonal.
    (2) În situa Ńia în care hot ărârea consiliului local de aprobare a planului 
urbanistic general/planului urbanistic zonal nu est e transmis ă oficiului 
teritorial, acesta recep Ńioneaz ă lucr ările de specialitate Ńinând cont de limita 
intravilanului existent ă în baza de date.
    ART. 28
    Nerespectarea prezentului regulament de c ătre persoanele autorizate se 
sanc Ńioneaz ă potrivit art. 64 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 7/1996 , 
republicat ă, cu modific ările ulterioare.
    ART. 29
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrant ă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

    Model de solicitare a avizului de începere a lu cr ărilor de specialitate
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*T*
┌───────────────────────────────────────────────┐
│                                               │
│    Datele de identificare a solicitantului    │
│  (nume/denumire, adres ă, telefon, fax etc.)   │
│                                               │
└───────────────────────────────────────────────┘
*ST*

          C ătre Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă/
            Oficiul de Cadastru, şi Publicitate Imobiliar ă ...........

    V ă rug ăm s ă aviza Ńi începerea lucr ării: ......(denumirea lucr ării).......
    având ca scop ................................. .................
    Executant ..................................... .................
    Beneficiar .................................... ..................
    Se propune realizarea lucr ării în perioada: .........-...........
    În sus Ńinerea solicit ării avizului, la prezenta se anexeaz ă documenta Ńia 
aferent ă, totalizând .......... pagini.

    Data ...................
*T*
                                 ┌─────────────────────────────────────┐
                                 │                                     │
                                 │       Calitatea (func Ńia),          │
                                 │  prenumele, numele şi semn ătura     │
                                 └─────────────────────────────────────┘
*ST*

    ANEXA 2
    -------
la regulament
-------------

                 Documenta Ńia anexat ă la solicitarea avizului

    Documenta Ńia respectiv ă trebuie s ă permit ă institu Ńiei c ăreia i se solicit ă 
avizul (Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă sau oficiul de 
cadastru şi publicitate imobiliar ă) s ă identifice limitele teritoriului care face 
obiectul avizului şi s ă aprecieze cantit ăŃile şi categoriile de lucr ări necesare 
pentru ob Ńinerea rezultatelor a şteptate. În acest sens, documenta Ńia include 
următoarele elemente şi preciz ări:
    a) planul de încadrare în zon ă;
    b) precizarea limitelor zonei (cursuri de ap ă, c ăi de comunica Ńie, limite 
administrative etc. sau trapeze în nomenclatur ă Gauss, sau coordonate geografice 
extreme);
    c) specificarea cât mai complet ă a datelor ce vor fi incluse în lucrare, a 
modului în care acestea vor fi stocate, organizate şi reprezentate, a preciziei 
(calit ăŃii) lor, a gradului de detaliere; a formatului în c are vor fi predate;
    d) scopul lucr ării;
    e) utilizatorii (beneficiarii) lucr ării; executantul lucr ării;
    f) specifica Ńiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prev ăzute în caietul 
de sarcini), care au men Ńiunea: "conform cu originalul";
    g) scara corespunz ătoare a produselor cartografice care se doresc a fi  
realizate;
    h) suprafa Ńa pe care se execut ă lucrarea (în ha).

    ANEXA 3
    -------
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la regulament
-------------

        Model de aviz pentru începerea lucr ărilor de specialitate

                        AVIZ Nr. ...../........

    C ătre ..........(date de identificare a 
beneficiarului/executantului)..........., în calita te de beneficiar/executant
    Analizând solicitarea dumneavoastr ă înregistrat ă la noi cu nr. ......... din 
..............., aviz ăm începerea lucr ării ...............(denumirea 
lucr ării)............ .
    1. Datele principale ale lucr ărilor prev ăzute a se executa
    Obiectivul lucr ării: ...................................
    Amplasamentele pentru care se solicit ă avizul sunt:
    - suprafa Ńa total ă: ......................... ha;
    - termenul de execu Ńie ............................ .
    2. Documentare
    3. Condi Ńii tehnice pentru executarea lucr ărilor (Pentru lucr ările de 
topografie şi cartografie se va specifica faptul c ă suportul digital va con Ńine 
informa Ńiile pe straturi tematice.)
    4. Recep Ńia lucr ării (indicarea institu Ńiei care efectueaz ă recep Ńia)
    5. Tariful pentru recep Ńie
    6. Documenta Ńia final ă

          Director general/Directorul Oficiului de Cadastru
           şi Publicitate Imobiliar ă .....................,
           ........................................ ..

    ANEXA 4
    -------
la regulament
-------------

    Model de solicitare a recep Ńiei lucr ărilor de specialitate

*T*
┌───────────────────────────────────────────────┐
│                                               │
│    Datele de identificare a solicitantului    │
│  (nume/denumire, adres ă, telefon, fax etc.)   │
│                                               │
└───────────────────────────────────────────────┘
*ST*

    C ătre Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă/Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă ..............

                         CERERE DE RECEP łIE

    V ă înaint ăm al ăturat documenta Ńia aferent ă lucr ării ........(denumirea 
lucr ării).........., în vederea recep Ńiei, conform prevederilor Regulamentului de 
avizare, verificare şi recep Ńie a lucr ărilor de specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei

    Executant: .................................... .....
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    Beneficiar: ................................... .....

*T*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 Solicit comunicarea r ăspunsului                         │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│                              │     La sediul Agen Ńiei Na Ńionale         │
│                              │     de Cadastru şi Publicitate           │
│ Prin po şt ă                   │     Imobiliar ă/Oficiului de Cadastru     │
│                              │     şi Publicitate Imobiliar ă ........   │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│            []                │               []                         │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
*ST*

        Data .........

*T*
                                 ┌────────────────────────────────────┐
                                 │          Calitatea (func Ńia),      │
                                 │  prenumele, numele şi semn ătura    │
                                 └────────────────────────────────────┘
*ST*

    ANEXA 5
    -------
la regulament
-------------

       Model de proces-verbal de recep Ńie a lucr ărilor de specialitate

                                        Aprob
                                        ─────
                            Director general/Direct or al Oficiului
                           de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă ...........

                 PROCES-VERBAL DE RECEP łIE Nr. ....

                    Întocmit ast ăzi, ...................,
                    privind lucrarea .............. .,

              având Aviz de începere a lucr ărilor cu nr. ......., data ........

    1. Beneficiar ................................. ..............
    2. Executant .................................. ..............
    3. Denumirea lucr ărilor recep Ńionate ........................
    4. Nominalizarea documentelor şi a documenta Ńiilor care se predau Agen Ńiei 
NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă/Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliar ă .......... conform avizului de începere a lucr ărilor.
    5. Concluzii (Se va face referire la încadrarea  în prevederile caietului de 
sarcini şi ale avizului de începere a lucr ărilor.)
    Lucrarea este declarat ă ADMISĂ/RESPINSĂ.
    6. Condi Ńii impuse pentru refacerea sau completarea lucr ărilor în cazul 
calificativului de lucrare RESPINS Ă (Se va întocmi not ă de constatare cu motivele 
respingerii.)
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                                     Semn ături
                         Consilier/Inspector de spe cialitate,
                          ......................... ........

                    Director Direc Ńie/Inginer- şef al Oficiului
                 de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă .......,
                      ...........................

    ANEXA 6
    -------
la regulament
-------------

               Model de not ă de completare

                                      Aprob
                                      ─────
                      Director general/Director al Oficiului
                  de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă .........

                       NOT Ă DE COMPLETARE
         la Cererea de recep Ńie <nr. cerere>/<data cererii>

    C ătre ........(date de identificare a beneficiarului/ executantului)......

    Analizând cererea dumneavoastr ă pentru recep Ńia lucr ării .......(denumirea 
lucr ării)........., este necesar s ă aduce Ńi urm ătoarele complet ări: 
................................
    Termenul de solu Ńionare a cererii se va stabili de la data transmite rii 
complet ărilor solicitate.

                                       Semn ături
                              Consilier/Inspector d e specialitate,
                              ..................... .............

                       Director Direc Ńie/Inginer- şef al Oficiului
                      de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă ........,
                       ............................ .............

    ANEXA 7
    -------
la regulament
-------------

                  Model de paraf ă pentru recep Ńie

*T*
                ─ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                ^ │                                                           │
                │ │ Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă/  │
                │ │ Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă             │
                │ │  ......................................                   │
                │ │                                                           │
                │ │  .......................................                  │
                │ │           (nr. de înregistrare/data)                      │
          30 mm │ │                                                           │
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                │ │                                                           │
                │ │                Recep Ńionat                                │
                │ │  ....................................                     │
                │ │ (prenumele şi numele consilierului/inspectorului)         │
                │ │                                                           │
                │ │                                                           │
                v │                                                           │
                ─ └───────────────────────────────────────────────────────────┘
                  │<─────────────────────────────────────────────────────────>│
                                    55 mm

┌───────────────────────────────────┐     ┌───────────────────────────────────┐
│     Oficiul de Cadastru           │     │  Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru    │
│ şi Publicitate Imobiliar ă         │     │   şi Publicitate Imobiliar ă       │
│ ..........................        │     │                                   │
│                                   │     │                                   │
│                                   │     │                                   │
│.............................      │     │  .........................        │
│  (nr. de înregistrare/data)       │     │ (nr. de înregistrare/data)        │
│                                   │     │                                   │
│                                   │     │                                   │
│         Recep Ńionat               │     │         Recep Ńionat               │
│         ───────────               │     │         ───────────               │
│  ................................ │     │  ................................ │
│(prenumele şi numele inspectorului) │     │(prenumele şi numele inspectorului) │
│   .............................   │     │   .............................   │
│            (semn ătura)            │     │            (semn ătura)            │
│                                   │     │                                   │
└───────────────────────────────────┘     └───────────────────────────────────┘
*ST*

    ANEXA 8
    -------
la regulament
-------------

               Documenta Ńia anexat ă la solicitarea recep Ńiei
                   suportului topografic al PUG/PUZ /PUD

    Documenta Ńia pentru recep Ńia suportului topografic al PUG
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele d e lucru, instrumente 
utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, 
preciziile ob Ńinute, suprafa Ńa unit ăŃii administrativ-teritoriale (în ha), 
suprafa Ńa intravilanului existent şi propus, calculat ă din coordonatele punctelor 
de contur
    2. Copie a avizului de începere a lucr ării
    3. Plan topografic (în format analogic şi digital - dxf) la o scar ă 
convenabil ă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1: 10.000), astfel 
încât s ă cuprind ă:
    a) limita unit ăŃii administrativ-teritoriale;
    b) limita vechiului intravilan;
    c) propunerea pentru limita intravilanului nou.
    4. M ăsur ătorile realizate în re Ńeaua de îndesire, cu tehnologie clasic ă sau 
cu tehnologie GNSS (GPS), dac ă este cazul, în format digital
    5. Inventarul de coordonate ale punctelor de in flexiune ce vor defini limita 
intravilanului propus, în format digital
    6. Descrierea limitei intravilanului propus, în  format analogic şi digital
    7. Calculul analitic al suprafe Ńei unit ăŃii administrativ-teritoriale, precum 
şi al suprafe Ńei existente şi propuse a fiec ăruia dintre intravilanele componente
    8. Dovada achit ării tarifelor legale.
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    Documenta Ńia pentru recep Ńia suportului topografic al PUZ
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele d e lucru, instrumente 
utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, 
preciziile ob Ńinute, suprafa Ńa pe care se execut ă lucrarea (în ha)
    2. Copie a avizului de începere a lucr ării
    3. Plan de încadrare în zon ă, la o scar ă convenabil ă, pe care se va eviden Ńia 
limita PUZ fa Ńă de limita intravilanului existent, în cazul PUZ-ur ilor executate 
în extravilan
    4. Plan topografic (în format analogic şi digital - dxf), scara 1:2.000-
1:500, pe care se vor eviden Ńia limitele PUZ-ului şi limitele imobilelor din 
interiorul PUZ c ărora le-au fost acordate numere cadastrale
    5. M ăsur ătorile realizate în re Ńeaua de îndesire, cu tehnologie clasic ă sau 
cu tehnologie GNSS (GPS) în format digital
    6. Inventarul de coordonate ale punctelor de in flexiune care definesc limita 
PUZ-ului, în format digital
    7. Calculul analitic al suprafe Ńei delimitate prin PUZ
    8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea in vesti Ńiei
    9. Dovada achit ării tarifelor legale.

    Documenta Ńia pentru recep Ńia suportului topografic al PUD
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele d e lucru, instrumente 
utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, 
preciziile ob Ńinute, suprafa Ńa pe care se execut ă lucrarea (în ha)
    2. Copie a avizului de începere a lucr ării
    3. Plan de încadrare în zon ă la scara 1:10.000-1:2.000
    4. Plan topografic (în format analogic şi digital - dxf) întocmit la scara 
1:1.000-1:500 pe care se vor eviden Ńia limitele PUD-ului şi limitele imobilelor 
din interiorul PUD c ărora le-au fost acordate numere cadastrale
    5. M ăsur ătorile realizate în re Ńeaua de îndesire, cu tehnologie clasic ă sau 
cu tehnologie GNSS (GPS), în format digital;
    6. Inventarul de coordonate ale punctelor de in flexiune care definesc limita 
PUD-ului, în format digital
    7. Calculul analitic al suprafe Ńei delimitate prin PUD
    8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea in vesti Ńiei
    9. Dovada achit ării tarifelor legale

    ANEXA 9
    -------
la regulament
-------------

         Documenta Ńia anexat ă la solicitarea recep Ńiei planurilor
       topografice necesare întocmirii documenta Ńiei de autorizare
               a lucr ărilor de construire sau desfiin Ńare

    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele d e lucru, preciziile ob Ńinute, 
date referitoare la imobil, suprafa Ńa pe care se execut ă lucrarea, date 
referitoare la situa Ńia existent ă şi la cea propus ă, specificarea modului de 
materializare a limitelor
    2. Plan de încadrare în zon ă
    3. M ăsur ătorile realizate în re Ńeaua de îndesire, în format digital
    4. Plan topografic (în format analogic şi digital - format .dxf) la scara 
1:2.000-1:100, dup ă caz, care va cuprinde şi reprezentarea reliefului şi a 
limitelor cadastrale ale imobilului
    5. Certificat de urbanism, în copie
    6. Extras de carte funciar ă pentru informare şi extrasul de plan cadastral 
actualizate
    7. Dovada achit ării tarifelor legale
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    ANEXA 10
    --------
la regulament
-------------

                 Registrul de eviden Ńă a avizelor şi recep Ńiilor
*T*
┌────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────
──┬──────┐
│Număr   │ Data   │Numărul │          │         │Persoana  │             │        
│      │
│aviz/   │emiterii │şi data │Solici-   │Denumirea │   de     │Răspunsul    │        
│Obser- │
│recep Ńie │        │înregis- │tant      │lucr ării │speciali- │   la        │Arhiv ă*
2) │vaŃii │
│        │        │tr ării  │          │         │tate care │solicitare*1) │        
│      │
│        │        │solici- │          │         │a analizat │             │        
│      │
│        │        │t ării   │          │         │ solici-  │             │        
│      │
│        │        │        │          │         │ tarea    │             │        
│      │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│   0    │    1   │    2   │    3     │   4     │     5    │      6      │    7   
│   8  │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│        │        │        │          │         │          │             │        
│      │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│        │        │        │          │         │          │             │        
│      │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│        │        │        │          │         │          │             │        
│      │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│        │        │        │          │         │          │             │        
│      │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│        │        │        │          │         │          │             │        
│      │
├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────
──┼──────┤
│        │        │        │          │         │          │             │        
│      │
└────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────
──┴──────┘
*ST*
---------
    *1) Avizat favorabil, not ă de completare, proces-verbal de recep Ńie.
    *2) Codul de arhiv ă unde se p ăstreaz ă documenta Ńia.

                           ---------------

Pagina 14


