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ŞI

PUBLICITATE

IMOHII.IARĂ

SUCEAVA
Nr.6090107.05.2015
Exemplar 1

Către: Persoane fizice autorizate, Persoane juridice autorizate
Referitor la: Adresa ANCPI nr. 6749104.05.2015

Vă trimitem pentru luare la cunoştinţă adresa

ANCPI nr. 6749/04.05.2015

Înregistrată la OCPI Suceava cu nr. 6090/06.05.2015 cu privire aplicarea Ordinului
directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu deosebită consideraţie

Amalia PÎRVU
Consilier Juridic
~

oePI SUCEAVAIB-duI1
Decembrie 1918, Nr. 3, Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon:(0230) 52 33 17; (0230)52 19 11; Fax: (0330) 10 11 60; e-mail:sv@ancpLro;www.ancpi.ro

Certificat $R EN ISO 9001:2008
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.'Ordinului OirectoruitiiGeneral.ANCPI
e:tificărileşi comple~rjleiJlteripare

nr. 700/2014,

Urmare
. adresl;lldumneavoastrâ or, 160/57/d6J)4.2015, 1nregistrată. la Agenţia
Natională de. C dastr.tlşiPub1icitate Imobiliară cu. nr,' 6748(06, (}4.2015, prin care solicitaţi
clarfficăriprivilid~ealit<ir~aplahurilor
topografice necesare Întocmirii documentaţiei de
autorizarealucr'ârilor de oohi;;ţruire sau desfiinţare pentrl.ilucrărilE;!'de lrlilltatepublică, care
fac obiectul Legiienergi~ielectrîce
şia gazelornaturalerir.1Q3i2012.
cuinodifjCările şi
completă riie ulterioare, vă <Xlmunicăm:
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'.' '....•.•... ' '
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. ..... Conţinutul'. do6umenta(ll:ii <:ine)Gitela cerereaprivirH.:I' ree;epţla planYlyj tppOgraflC
necesar întocmiriitlocumentaţi~î de autorizare 11lcrătjloJ'd$C9TlsţruiresaU d~fiÎriţate este
prevăzut la arf 266, atin. (1)din Regulamentel deaIlÎzar~;teceplje.şi'fnsctlereîrlevidente'e
de cadastru şi cartefunciarâ aprobat prin OrdinLiiDirectoruh.riGeneralal
;ANCPI or.
70012014, cu modificările şi completă rîie ulterioare,.
.
Planul topografic va conţine, pe lângă elemeritele>tehii}Cie.impuse,limiteleirriobilelor
care sunt traversatedeinV$stiţie, acestea fiind identlfl98tefieprîn.nurnar98c1asţal,
fie prin
numele deţinătorului,conform
evidenţeloroficiuluiterlt(~rial;
.. re,Şp~C;tiv
. ?Ie.ljnităţilor
admini~atîv.teritoriale,..
.'...
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Insituaţiatri tare identificarea deţinătorilor irriobi1li:ilo,se 'facepe bazaeviclenţelor
puse la dispoziţie deuriitatea admÎnist~ativ teritorială; '1,1ahult6pografic Va fi'nsuşit de
reprezehtantullegal alunitaţii administrativ teritoriale pe ra4Scăreiase realizează investiţia.
Pe' l.il,multopograf]ţ recepţionat, oficiul ţeritorialVa fa<;ementiunea .Exercitarea
dr$pturilorde uz şi de servitţlte asupra proprietăţilor private se face pe baza ,conventiilor
cadru, încheiate pofrivitprevederHor
Legii energiei electrice şia
.gazelor naturale
nr.123/2012", conform alt 266, alin. (3) din actul normativ menţionat anterior.
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Cu deosebită consideraţie,
Victor Adrian GRIGORESCU
Director Directi

ANCPVStr. Splaiuilndepend,m\ei,

0001'2008-
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