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DISPOZIŢIA  nr. 250/2021
privind desemnarea reprezentanţilor în Comisia de soluţionare a cererilor de

rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate în cadrul 
Programului naţional de cadastru şi carte funciarã 

Având în vedere:
- referatul   nr.  5380 /22.11.2021 al   secretarului  general   al  Comunei  Pădureni

judeţul Vaslui; 
- Adresa  OCPI  Vaslui  nr.  9548/17.11.2021  cu  referire  la  modificãrile  şi

completãrile aduse Legii cadastrului şi publicitãţii imobiliare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţa privind Codul Administrativ nr. 57/2019 cu

modificãrile şi completãrile ulterioare;
- art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art.  3  paragraful  2  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la

Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- art.  7  alin.  (2)  din  Legea nr.  287/2009  privind  Codul  Civil,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;
- Prevederile  art.  14  alin.  (1)  din  Legea  nr.  264/2021  pentru  modificarea  şi

completarea  Legii  cadastrului  şi  a publicităţii  imobiliare nr.  7/1996, precum şi
pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
      În temeiul prevederilor art.155 alin. (1)  litera “a”  şi alin. (4)  litera “a” şi art.
196  alin.  (1)  litera  “b”  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr  57/2019  privind  Codul
Administrativ, modificată şi completată ulterior;

                           Diaconu Temistocle, primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui,

DISPUN:

Art.  1. –  Se  desemneazã  următorii  reprezentanţi  în  Comisia  de  soluţionare  a
cererilor  de  rectificare  a  documentelor  tehnice  ale  cadastrului  realizate  în  cadrul
Programului naţional de cadastru şi carte funciarã:

- Pascal Costică -  viceprimarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
-  Ţigănaşu Ionuţ-Alexandru -   consilier asistent  în cadrul Compartimentului

Agricol al comunei Pădureni ;
Art. 2. – (1) Persoanele numite vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
                (2) La data emiterii prezentei, orice alte dispoziţii contrare se abrogã.
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Art. 3. - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
data comunicării, la organul emitent.

(2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumitã se poate adresa instanţei
de contencios  administrativ  sau,  dupa caz,  instanţei  judecãtoreşti  competente  potrivit
legii, în termen de 6 luni de la comunicarea soluţiei contestaţiei.

Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi comunicatã compartimentelor de specialitate,
potrivit  competenţelor,  persoanelor  nominalizate,  OCPI  Vaslui,  precum  şi  Instituţiei
Prefectului judeţului Vaslui.

           
Pădureni,  22 noiembrie  2021

      Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                    
   Contrasemnează 

        Secretar General UAT Pădureni 
                                                                                                                             Munteanu Mirela                                                    



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI                                                                                Se aprobã,
PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI                                                          Primar
Secretar general al comunei                                                         Diaconu Temistocle 
NR.   5380 /22.11.2021

REFERAT
privind desemnarea reprezentanţilor în Comisia de soluţionare a cererilor de

rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate în cadrul 
Programului naţional de cadastru şi carte funciarã 

 
            Având în vedere:

a) art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările

și completările ulterioare;
d) art.  14  alin.  (1)  din  Legea  cadastrului  şi  publicitãţii  imobiliare  nr.  7/1996,

republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi anume:
„[{*}] (1) Documentele tehnice realizate la nivelul întregii unităţi administrativ - teritoriale

sau, după caz, cele realizate la nivel de sectoare cadastrale se afişează, prin grija oficiului teritorial, în
condiţiile art. 11 alin. (2) lit. k), pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor
tehnice  ale  cadastrului  se  formulează în termen de 60 de zile  de la  data afişării  şi  sunt  însoţite  de
documente  doveditoare.  Comisia  de  soluţionare  a  cererilor  de  rectificare,  formată  din  reprezentanţi
desemnaţi  de primar,  reprezentanţi  mandataţi  ai  executantului  lucrării  de înregistrare  sistematică şi
reprezentanţi desemnaţi de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, soluţionează cererile în perioada
de afişare publică, dar nu mai târziu de 90 de zile de la finalizarea perioadei de afişări, conform realităţii
din  teren  şi  unei  proceduri  stabilite  prin  regulament,  aprobat  prin  ordin  cu  caracter  normativ  al
directorului general al Agenţiei Naţionale. (alineat modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 264/2021, în
vigoare de la 11 noiembrie 2021)” ;

e) Adresa OCPI Vaslui nr. 9548/17.11.2021 cu referire la modificãrile şi completãrile aduse
Legii cadastrului şi publicitãţii imobiliare, 

Constat  necesitatea  desemnãrii  reprezentanţilor  în  Comisia  de  coluţionare  a  cererilor  de
rectificare  a  documentelor  tehnice  ale  cadastrului  realizate  în  cadrul  Programului  naţional  de
cadastru şi carte funciarã.

           
SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI PĂDURENI 

MUNTEANU MIRELA 




