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Ordin
pentru aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naþ»ional de Geodezie, Cartografie,

Fotogrammetrie ºMi TeledetecþMie ºMi a oficiilor de cadastru ºMi publicitate imobiliarãM

Publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 03.03.2010

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) lit. a) din HotãÊrârea Guvernului nr.
1.210/2004 privind organizarea º]i funcþ]ionarea Agenþ]iei Naþ]ionale de Cadastru º]i
Publicitate Imobiliarãç, republicatãç, cu modificãçrile ulterioare, ale art. 76 alin. (1) din
Regulamentul de organizare º�i funcþ�ionare al Agenþ�iei Naþ�ionale de Cadastru º�i
Publicitate Imobiliarã9, aprobat prin Ordinul ministrului administraþ9iei º9i internelor nr.
1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice º î a Regulamentului de organizare
º‹i funcþ‹ionare ale Agenþ‹iei Naþ‹ionale de Cadastru º‹i Publicitate Imobiliarã‹, cu
modificã°rile º°i completã°rile ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului º�i a publicitã�þ�ii imobiliare nr. 7/1996,
republicatã+, cu modificã+rile ulterioare,

directorul general al AgenþÃiei NaþÃionale de Cadastru ºÃi Publicitate ImobiliarãÃemite
prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobã•structura organizatoricã•a Centrului Naþ•ional de Geodezie,
Cartografie, Fotogrammetrie ºµi Teledetecþµie, prevãµzutãµîn anexa nr. 1.

Art. 2 - Se aprobã�structura organizatoricã�a oficiilor de cadastru º�i publicitate
imobiliarã,̀ prevãz̀utã î̀n anexa nr. 2.

Art. 3 - Anexele nr. 1 ºüi 2 fac parte integrantãüdin prezentul ordin.

Art. 4 - La data intrãr̃ii în vigoare a prezentului ordin se abrogã˜Ordinul directorului
general al Agenþòiei Naþòionale de Cadastru ºòi Publicitate Imobiliarãònr. 99/2006 privind
aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naþ<ional de Geodezie, Cartografie,
Fotogrammetrie º–i Teledetecþ–ie º–i a oficiilor de cadastru º–i publicitate imobiliarã–, publicat

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, cu modificãrile
ulterioare.

Art. 5 - Prezentul ordin intrãkîn vigoare de la data publicãkrii lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Directorul general al AgenþMiei NaþMionale de Cadastru ºMi Publicitate ImobiliarãM,

Mihai Busuioc

Anexa Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ"

a Centrului Naþsional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie ºsi Teledetecþsie

1 ) Fondul naþíional geodezic este organizat la nivel de serviciu.

Anexa Nr. 2

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ»
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a oficiilor de cadastru º«i publicitate imobiliarã«

1 ) În cazul oficiilor de cadastru ºéi publicitate imobiliarãéBucureºéti, Ilfov, Iaºéi,
Timiº�oara, Constanþ�a, Cluj, Compartimentul juridic º�i relaþ�ii cu publicul º�i Biroul
economic funcþ;ioneazã;la nivel de serviciu.
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