ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str.Ion Popescu de Coas Nr. 34, Tel:0262286233/0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA nr.6
din 28.01.2021
privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de prestari
servicii de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară apartinand UAT Comuna Coas
Primarul Comunei Coas;
Având în vedere:
-referatul cu nr.240/28.01.2021 intocmit de persoana responsabila cu achizitiile publice cu privire
la necesitatea constituirii Comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractului de
inregistrare sistematica a imobilelor pe sectorul cadastral 1, 3, 4, 16, 23, de la nivelul UAT Comuna
Coas;
- prevederile punctului 1.3 lit. e) din Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice
de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobielor în cartea funciară, finanțate de Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobate prin Ordinul Directorului ANCPI nr. 979/2016
cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin. (34¹, 34¹², 38) din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității
imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile contractului de finanțare nr.3234/30.03.2018, înregistrat la sediul Primăriei
Comunei Coas sub nr.912/30.03.2018 prin care s-a aprobat finanțarea in cadrul Programului national de
cadastru si carte funciara a lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de unitati administrativteritoriale pentru sectoare cadastrale;
- prevederile contractului de prestare servicii cu nr.1398/21.05.2018 si a actelor aditionale
ulterioare privind realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr.
1,3,4,16,23 încheiat între UAT Comuna Coas in calitate de achizitor și SC IT&AGRO CONSULT
SRL in calitate de prestator
In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. b), art. 197 din
OUG Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:
ART.1. Se aproba constituirea Comisia de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul
contractului de servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe
sectoarele cadastrale cu nr.1, 3, 4, 16, 23, de la nivelul UAT Comuna Coas, in următoarea componență:
Presedinte: Makray Marcela Carmen- consilier superior, Compartiment Agricol;
Membri: Augustin Aurica- secretar general UAT;
Buzdugan Danut- Vasile- inspector de specialitate, Compartiment Urbanism Cadastru;
Tarnaveanu Sergiu- Constantin-consilier achizitii publice – Biroul Financiar Contabil;
Maxim Gabriela Aristina- inspector superior- Compartiment Agricol;
ART.2. Comisia de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul conractelor de servicii de
inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pe sectoarele cadastale
constituita conform Art. 1 va functiona pe durata implementarii Programului National de Cadastru si

Carte Funciara si va asigura procedurile de receptie tehnică a documentației tehnice a cadastrului –
copie spre publicare, procedurile de recepție tehnică a documentației tehnice a cadastrului – copie
finală, precum și orice alte proceduri legale stabilite prin acte normative în vigoare necesare finalizării
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară).
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- Primarul Comunei Coas;
- OCPI- Maramures;
- Persoanele nominalizate la Art. 1;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare.
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