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Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Ordin nr. 
3330/2019 din 28 noiembrie 2019 
 

Ordinul nr. 3330/2019 privind modificarea şi completarea 
Procedurii şi 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, aprobată prin Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară nr. 819/2016   
 

În vigoare de la 09 decembrie 2019 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 09 decembrie 2019. Formă 
aplicabilă la 12 decembrie 2019. 

 
    Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
emite prezentul ordin.   
 
   Art. I. -   Procedura şi modalitatea 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, aprobată 
prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează:   
   1. La articolul 4 la paragraful Calculul termenelor, după punctul 2 se introduce 
un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:   
    " 3. Toate etapele descrise în prezenta procedură se vor derula în cadrul 
termenului de valabilitate al contractului de finanţare."   
   2. La articolul 5 punctul 7, alineatul (24) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:   
    " (24) În cazul contractelor de finanţare încheiate în anul 2017, termenul se 
poate prelungi până la data de 31 martie 2020 în cazul în care lucrările de 
înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 1 septembrie 2019, 
dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă 
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aferent Livrării nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre 
publicare, până cel târziu la data de 20 august 2019."   
   Art. II. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  

 
Directorul general al Agenţiei Naţionale 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
Radu-Codruţ Ştefănescu 

 
    Bucureşti, 28 noiembrie 2019.   
    Nr. 3.330.   


