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Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Cluj
Doamnei Director Dr. Leontina KOVACS
Oficiilor de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
Precizari privind avizul de conformitate pentru inceperea
lucrarilor

Stimata Doamna Director,
Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 6421/06.05.2014, inregistrata in eviden\ele
Agen\iei Na\ionale de Cadastru \ii Publicitate Imobiliara cu nr. 7034/06.05.2014, prin care
ne solicita\i un punct de vedere cu privire la prevederile Ordinului directorului general al
ANCPI nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare $i receprie a
lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului. al geodeziei, al topografiei, al
fotogrammetriei $i al cartografiei, va comunicam urmatoarele:
1. Potrivit dispozitiilor art. 5, alin (1) \ii art. 7, alin (1), (2) \ii (3) din Ordinul
directorului general al ANCPI nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
verificare $i receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al
topografiei. al fotogrammetriei $i al cartografiei, precum \ii ale Ordinului ministrului
administra\iei \ii internelor nr. 39/2009, cu modificarile \ii completarile ulterioare. Anexa
nr.1, cod serviciu 1.1.1., unitatea de referin\a pentru care se emite avizul de conformitate
pentru inceperea lucrarilor de specialitate este lucrarea.
Prin urmare, pentru aceea\ii lucrare de specialitate, indiferent de numarul
amplasamentelor pe care se executa aceasta, in vederea emiterii avizului se va prezenta
un singur plan de situa\ie \ii se va emite un singur aviz de conformitate pentru inceperea
lucrarilor ~i un singur proces verbal de recep\ie, cu incasarea tarifelor corespunzatoare.
in cazul in care amplasamentele sunt izolate, iar lucrarea are ca obiect realizarea
cate unui plan de situatie pentru fiecare dintre acestea, se poate acorda un singur aviz de
conformitate pentru inceperea lucrarilor, in care se va preciza faptul ca receptia se
realizeaza pentru fiecare amplasament.
2. in cazul in care amplasamentul lucrarii de specialitate este situat pe doua sau
mai multe unita\i administrativ-teritoriale din acela\ii jude\, inregistrarea documenta\iei.
tarifarea si emiterea avizului de conformitate pentru inceperea lucrarilor de specialitate se
vor realiza la nivel de jude\. in condi\iile actuale, Registrul General de Intrare permite
inregistrarea lucrarii numai pe un singur UAT, motiv pentru care aceasta se va inregistra
pe oricare dintre UAT-urile pe care se desfa\ioara, cu precizarea ca, in aviz se vor
men\iona toate UAT-urile.
3. Pianul de incadrare in zona, necesar la receptia suportului topografic al
PUG/PUZIPUD, ~i la receptia planului topografic pentru intocmirea documentatiei de
autorizare a lucrarilor de construire/desfiintare, se solicita de catre persoana fizica/juridica
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autorizata, conform codului servlclu 1.2.7. din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
administratiei :;;i internelor nr. 39/2009, cu modificarile :;;1 completarile ulterioare, pentru
fiecare lucrare de specialitate al carei beneficiar difera. Apreciem, de asemenea, ca, in
cazul in care planul poate fi utilizat la mai multe lucrari de specialitate care au acelasi
beneficiar, atunci este necesara achizilionarea lui 0 singura data. in acest sens, la fiecare
lucrare se anexeaza copia chitantei cu care a fost achizitionat planul respectiv, cu conditia
ca aceasta sa nu fie mai veche de 5 ani (termenul legal de pastrare al chitantelor de catre
ANCPI/OCPI).
in situalia in care persoana autorizata achizilioneaza pentru beneficiar un plan de
incadrare in zona in format digital, pe varianta imprimata a acestuia se va face menliunea
"Copie conforma cu originalul achizilionat de la OCPI cu chitan\a nr.... ".
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa aduceti la cuno:;;tinta tuturor
persoanelor fizice/juridice autorizate, faptul ca acestea nu au dreptul de a furniza tertilor
produsele achizi\ionate de la ANCPI/ OCP!.

Pentru Director Directia Cadastru ~iGeodezie,
Marcela Cristea
II!'J. ~
~ef Serviciu Cadastrul ~
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