
Anexa nr. 1 

la Programul de cadastru şi carte funciară în comuna Păuleni Ciuc 2017-2020 

 

 

PRINCIPALELE ACTIVITATI  

termenele și sumele estimate pentru realizarea Programului de cadastru şi carte funciară în comuna 

Păuleni Ciuc 2017-2020 

 

 

 

Principalele activitati si actiuni 

Sumele estimate pentru realizarea 

activităților Programului de cadastru şi 

carte funciară în comuna Păuleni Ciuc 

2017-2020 

- mii lei fără TVA- 

Perioada Sume estimate 

I. OPERAŢIUNILE PREMERGĂTOARE ÎNCHEIERII 

PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

a) solicitarea de unitatea administrativ-teritorială, 

ori altă persoana juridică interesată să realizeze 

înregistrarea sistematică, a acordului de principiu 

al oficiului teritorial cu privire la realizarea 

lucrărilor de înregistrare sistematică şi încheierea 

protocolului de colaborare cu Agenţia Naţională 

b) solicitarea de la Agenţia Naţională a avizului de 

conformitate a specificaţiilor tehnice conţinute în 

documentaţia de atribuire a contractului de 

execuţie a lucrărilor, conform prevederilor art. 9 

alin. (37) al Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, nr. 7/1996, republicată 

c) emiterea Avizului de conformitate de către 

comisia desemnată prin Ordin al directorului 

general al Agenţiei Naţionale 

d) derularea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

înregistrare sistematică şi încheierea contractului 

de execuţie a lucrărilor de cadastru 

e) semnarea Protocolului de colaborare între 

Agenţia Naţională şi unitatea administrativ- 

teritorială, altă persoană juridică 

 

 

01.05.2017 -   

15.05.2017 

 

 

 

 

01.05.2017 -  

15.05.2017 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

16.05.2017 -  

30.05.2017 

 

01.06.2017 -  

15.07.2017 

 

15.07.2017 -  

31.07.2017 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

II. DERULAREA PROGRAMULUI 

a) Lucrări preliminare: organizarea lucrărilor 

sistematice de cadastru, studiul datelor analogice 

şi digitale,  recunoaşterea terenului, realizarea 

raportului preliminar 

b) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 500 ha - Documente tehnice ale cadastrului -

copie spre publicare 

c) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 500 ha - Documente tehnice ale cadastrului – 

copie finală 

d) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 2000 ha - Documente tehnice ale cadastrului -

copie spre publicare 

e) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 2000 ha - Documente tehnice ale cadastrului – 

copie finală 

f) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 2000 ha - Documente tehnice ale cadastrului -

copie spre publicare 

g) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 2000 ha - Documente tehnice ale cadastrului – 

copie finală 

h) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 456 ha - Documente tehnice ale cadastrului -

copie spre publicare 

i) Derularea lucrărilor de specialitate pe o suprafață 

de 456 ha - Documente tehnice ale cadastrului – 

copie finală 

 

01.08.2017 -   

30.09.2017 

 

 

01.10.2017 -  

31.12.2017 

 

01.01.2018 -  

31.03.2018 

 

01.04.2018 -  

31.12.2018 

 

01.01.2019 -  

31.03.2019 

 

 

61,95 

 

 

 

37,50 

 

 

18,75 

 

 

150,00 

 

 

75,00 

 

 



01.04.2019 -  

31.12.2019 

 

01.01.2020 -  

31.03.2020 

 

01.04.2020 -  

31.08.2020 

 

01.09.2020 -  

31.12.2020 

150,00 

 

 

75,00 

 

 

34,20 

 

 

17,10 

 


