
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 125/2019
Privind numirea Comisiei de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare 

sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale constituită la nivelul UAT comuna Ditrău, judeţul Harghita

Primarul comunei Ditrău, jud.Harghita
Având în vedere:

Prevederile Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi 
carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru 
sectoare cadastrale, înregistrat la OCPI Harghita sub nr. 5746/2017 şi la Comuna Ditrău sub nr. 5336/2017, 
precum şi actele adiţionale la contract;

Prevederile Contractului de prestări servicii nr. 5351/2017 încheiat pentru realizarea 
lucrărilor de cadastru sistematic în sectoarele cadastrale nr. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 103,104,105, 117, 126,127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141 cu prestatorul S.C. MERIDIAN GEO-CENTER 
S.R.L., precum şi actele adiţionale la contract;

Prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;

Prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 819/2016, modificată;

în temeiul dispoziţiilor art. 68, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 -  
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

DISPUNE:

Art. 1. începând cu data emiterii prezentei se numeşte Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate 
în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale constituită la nivelul 
UAT comuna Ditrău, judeţul Harghita în următoarea componenţă:

Fazakas Szilárd -  viceprimar -  preşedintele comisiei
Farkas Lóránt -  membru
Köllő Csaba -  István -  membru
Puskás Béla -  membru
Bajkó Károly -  secretar comisie

Art. 2. în termen de maximum 5 zile de la comunicarea procesului verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă de către OCPI Harghita, comisia va emite procesul verbal de acceptanţă a livrării „Documentele 
tehnice ale cadastrului -  copie spre publicare”

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează persoanele nominalizate la art. 1;
Art. 4. Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Harghita, Compartimentului cadastru şi fond 

funciar din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ditrău;

Ditrău, 12.06.2019
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