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          DISPOZIŢIA nr. 53 

din  08 iunie 2022 

privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de 

înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele 

cadastrale nr. 14, 15, 44, 64, 66, 68 la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând Raportul de specialitate nr.1943/08.06.2022 întocmit de către Secretarul general unității – 

administrativ teritoriale Comuna Șincai, delegat, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind 

constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a 

imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele cadastrale nr. 14, 15, 44, 64, 66, 68 

la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai;  

Având în vedere 

- prevederile art. 9 alin. (341) și alin. (343) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului 819/2016 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; 

- prevederile Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 

în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI nr.1/2020; 

- Prevederile contractului de achziție publică de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru 

și carte funciară nr. 2649/13.10.2021 și ale Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de 

cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ teritoriale pentru 

sectoare cadastrale nr. 1973/02.08.2021; 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4) și alin. (5), art. 

199 alin. (1) și alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

DISPUNE: 

 Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de 

înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele cadastrale 

nr. 14, 15, 44, 64, 66, 68 la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, având următoarea 

componență: 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Funcția în cadrul aparatului de 

specialitate 

Funcția în cadrul 

comisiei de acceptanță 

1. Pop Vasile Primar Președinte 

2. Panczel Szilamer Viceprimar Membru 

3 Onac Dan – Cristian Referent Membru 

4. Pașcalău Raluca Emilia Inspector Membru 

5. Kis Izabella Referent Membru 
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Art.2. Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele nominalizate la art. 

1, care vor recepționa serviciile realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele cadastrale nr. 14, 15, 44, 64, 66, 68 la nivelul unității 

administrativ teritoriale Comuna Șincai. 

Art.3.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, prezenta 

Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.4. Prezenta dispoziție poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.5. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului 

Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

 

  PRIMAR                                                                              p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                  ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 1943 din data de 08.06.2022  

 privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare 

sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele cadastrale nr. 

14, 15, 44, 64, 66, 68 la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de referent în cadrul Compartimentului Financiar, 

Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei Șincai În 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 32 și următoarele din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-

a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate . 

Având în vedere 

- prevederile art. 9 alin. (341) și alin. (343) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului 819/2016 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; 

- prevederile Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 

în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI nr.1/2020; 

- Prevederile contractului de achziție publică de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru 

și carte funciară nr. 2649/13.10.2021 și ale Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de 

cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ teritoriale pentru 

sectoare cadastrale nr. 1973/02.08.2021; 

Analizând dispozițiile legale ante – menționat și reiterând obligația imperativă de a constitui o comisie 

de acceptanță care să vizeze recepția serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a 

imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele cadastrale nr. 14, 15, 44, 64, 66, 68 

la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai,  

 

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

Să dispuneți aprobarea constituirii comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de 

înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru sectoarele cadastrale 

nr. 14, 15, 44, 64, 66, 68 la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, având următoarea 

componență: 

 Nr. 

crt 

Nume și prenume Funcția în cadrul aparatului de 

specialitate 

Funcția în cadrul 

comisiei de acceptanță 

1. Pop Vasile Primar Președinte 

2. Panczel Szilamer Viceprimar Membru 

3 Onac Dan – Cristian Referent Membru 

4. Pașcalău Raluca Emilia Inspector Membru 

5. Kis Izabella Referent Membru 

. 

 

 

Funcția: p. Secretar General U.A.T. 

………………….………………… 

Onac Dan - Cristian 

 

mailto:sincai@cjmures.ro

