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SUCEAVA
Nr.6389/13.05.2015
Exemplar 1

Către: Persoane fizice autorizate, Persoane juridice autorizate
Referitor la: Adresa ANCPI nr. 8691/12.05.2015

Vă trimitem pentru luare la cunoştinţă adresa

ANCPI nr. 8691/12.05.2015

Înregistrată la aCPI Suceava cu nr. 6389/12.05.2015 cu privire la modul de tarifare pentru
solicitările de informaţii.

Cu deosebită consideraţie

Amalia PÎRVU
co~uridic

OCPI SUCEAVAIB-dull Decembrie 191 B, N•. 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@ancpi.ro; www.ancpi.ro
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Către:

ma RACIOV
e-man: afinaraciov@vahoo.co

Spre ştiinţă:

Oficiile de Cadastru şi Publicitate

~ua

Referitor la: Solicitarea inregistrată
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1?:c:::~;~3~9

la ANCPI

Urmare a solicitării dumneavoastră, Înregistrată la Agen~a N'a~onaIă ele Cadastru şi
Publicitate Imobiliară sub nr. nr:8691105.05.2015, referitoare la modul de tarifare pentru solicitările
de informaţii, vă comunicăm:
.
Conform ar!. 35 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepţie şi Inscriere În evidenlele de
cadastru şi Carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al ANCPI, cu
modificărne şi completările ulterioare, .solicitarea de date şi informaţii aflate În baza de date a
oficiuluilbiroului teritorial, se. realizează prin inregistrarea, În prealabil, a unei cereri deinform~i sau
prin accesarea portalului destinat autoriza~lor." Dacă imobilul care face obiectul documentaliei este
.limitrof cu Unul sau mai multe imobile Înscrise În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,
persoana autorizată solicită, Iar oficiuVbiroul teritorial Îi pune la dispoziţie, punctele determinate pe
limita comună a acestora_O
Atunci cănd imobilul menţionat În cererea de informaţii. face obiectul .documentaţiei
cadastrale de prima inregistrare, sunt aplicabile dispozitiile prevăzute În nota de subsol aferentă
grupei de servicii 2,1. din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobifiară şi un~ăţile sale
subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
căreia tarifeJe percepute pentru serviciile cu codurile 2.1.1. 2.1.2 şi 2.1.3 'includ furnizarea la
cerere a:
- coordonatelor punctelor de detaliu şi a coordonatelor punctelor din reţelele de ridicare din
documentaliile cadastrale existente 1n arhivă şi din reţelele de îndesire;
• coordonatelor puncteJor din reţeaua geodezică de staUn plan de proiecţie Stereografic 1970;
- planului cadastral actuali2:at (format A4);
- hălţilor şi planurilor cadastraie şi topografice, indiferent ele scară şi edi1ie-(format A4);
• datelor de pubficitate imobiliară necesare realizării lucrării (consultare carte funciară şi copii de
pe planul topografic de carte funciară)".
Până la punerea 1n funcţiune a portalului destinat autorizaţilor şi stabHirea modului de
tarifare, pentru celelalte tipuri de lucrări, cu exceptia documenlatiifor cadastrale de prima
înregistrare, furnizarea coordonatelor planimetrice, altimetrice şi 3D se tarifează cu 15 lei/punct,
conform codului 1.2.6 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3912009, cu modificările şi completările
ulterioare.
Cu deosebită consideraţie,

Victor Adrian GRIGORESCU
Director Di~~'.;ţ~~
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