
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea domnului ARVINTE VALENTIN consilier superior, 

persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare 
încheiat de Comuna Coşna cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SUCEAVA 

pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de
înregistrare pentru sectoare cadastrale

Primarul comunei comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- raportul Secretarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.3801din 18.06.2018;

- prevederile art. 9, alin. (34!) -  (34l2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr. 7/13.03.1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 1- 5 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 819/28.07.2016 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 cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art, 63, alin. (1), lit. c), art. 68 şi 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;

D I  S P U N :

Art. 1 - Se desemnează domnul ARVINTE VALENTIN -  consilier superior în aparatul 
de specialitate al primarului, persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare 
încheiat de Comuna Coşna cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SUCEAVA, pentru 
finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare 
pentru sectoare cadastrale.

Art. 2 - Persoana nominalizată are următoarele atribuţii:
- va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică;
- asigură derularea contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele 

contractuale;
- îndeplineşte toate demersurile în vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor 

în forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile legale în vigoare, 
referitoare Ia avizarea acestor documente;

- comunică, în termenele şi în forma prevăzute de contractul de finanţare, contractele de 
achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor 
necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării recepţiilor 
serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna desfăşurare a contractelor;

- informează de îndată şeful ierarhic superior asupra oricărei probleme apărute în derularea 
contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;

- efectuează toate raportările solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în 
termenele şi condiţiile stabilite;

- verifică corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele 
menţionate în PVR servicii şi în factură, transmise de către UAT în vederea transferului sumelor 
necesare efectuării plăţii;



- asigură corelarea prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele din 
contractele de achiziţie publică încheiate cu prestatorii de servicii;

- transmite către OCPI toate documentele necesare finanţării şi monitorizării, fiind 
responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate.

Art. 3 - (1). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 
de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - Prezenta dispoziţie va fi comunicata persoanei nominalizate, Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliara SUCEAVA precum şi Instituţiei Prefectului judeţului SUCEAVA, în 
vederea verificării legalităţii.

r P R I M A R ,

Coşna, 18 iunie 2018 
Nr. $3



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.3801 din 18.06.2018

REFERAT

Domnule Primar,

Conform:
- prevederile art. 9, alin. (34') -  (3412) din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare 

nr. 7/13.03.1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 1- 5 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 819/28.07.2016 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 cu modificările şi completările ulterioare;

-în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, 
şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ - teritoriale, având ca 
obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ - teritoriale, care cuprind imobile din 
extravilan, intravilan indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui 
drept real asupra imobilului sau posesor;

- că finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică se efectuează prin alocarea fiecărei 
unităţi administrativ - teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor 
teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de 
contract de finanţare anual;

- faptul ca unităţile administrativ - teritoriale beneficiare ale finanţării complementare au 
obligaţia de a respecta legislaţia în materia achiziţiilor publice în vigoare, în ceea priveşte 
organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, respectarea obligaţiilor 
din contractele de finanţare, precum şi a modului de utilizare a sumelor alocate din bugetul Agenţiei 
Naţionale prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

- că unităţile administrativ - teritoriale beneficiare au obligaţia să transmită Agenţiei 
Naţionale toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivului şi sunt 
responsabile pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.

Pentru buna derulare a contractului încheiat de Comuna Coşna cu O.C.P.I. Suceava, 
consider că este oportună emiterea unei dispoziţii cu privire la numirea persoanei responsabile cu 
urmărirea derulării contractului de finanţare.


