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Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Ordin 
nr. 602/2022 din 06 iunie 2022 
 

Ordinul nr. 602/2022 pentru completarea Ordinului 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea 

termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate 
din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale 
subordonate   

 
În vigoare de la 20 iunie 2022 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 20 iunie 2022. Formă 

aplicabilă la 21 iunie 2022. 
 
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general 
al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
emite prezentul ordin.   
 
   Art. I. -   Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare 
a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iunie 2019, 
cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:   
   - În anexă, la capitolul 2 "Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară" grupa 
de servicii "Rectificare", după codul 2.5.2 se introduce un nou serviciu, cu 
codul 2.5.3, cu următorul cuprins:   
 

       

 Grupe de 
servicii 

Codul 
serviciului 

Denumirea serviciului 
Termen1) 

(zile 
lucrătoare) 

Termen în regim de 
urgenţă 

(zile lucrătoare) 
Referinţe 

 "Rectificare 2.5.3. 
Îndreptare eroare materială - 

cadastru sistematic 
7 -"  

dataIncarcare:
act:3152641%20307637114
act:781121%2082918416
act:3350878%200
act:3350878%20288106296
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   Art. II. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  

 p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
Adriana Tudosoiu 

 
    Bucureşti, 6 iunie 2022.   
    Nr. 602.   


