RoMANr.t
JUDETUL ARGES
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DrsPozrTtE
Nr.37 din 12 februarie 2020
privind desenrnarea persoanelor rcsponsabile, cu atribu{ii de serviciu, pentru urmlrirea derulirii unor contrilcte incheiate de UAT Orasul
'lbpoloveni, in cadrul Programului national de cadastru;i carte funciartr a lucrtrrilor de inrcgistrare sistematici initiatc de unitlti
administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastralc

Primarul oragului Topoloveni, jude(ul Arge$;
Avdnd in vedere referatul nr.l104 din 10.02.2020 intocmit de consilier cadastru din cadrul compartimentului de
resort. pentru desemnarea persoanelor responsabile, cu atribulii de serviciu, pentru urmarirea deru[5rii unor contracte
incheiate de UAT Orasul Topoloveni, in cadrul Programului national de cadastru qi carle funciard a lucrf,rilor de
inregistrare sisterlaticd initiate de unitili administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale; respectiv desemnarea
doarnnei Mocanu Elena qi a domnului Belchita Constantin, arnbii avAnd calitate de functiorrari publici pentru activitatea
de cadastru si tbnd funciar. in calitate de persoane responsabile pentru urrnhrirea derulArii Contractului de flnarrlare
nr. 1,1448

din 03.12.2019 9i a Contractului de prestdri servicii nr.640 din 27.01.2020. precum 5i pentru

enriterea

Procesului verbal de receptie a serviciilor contractate prin contract nr.64012020;

Vdzdnd prevederile Legii nr. 111996 a cadastrului Ei publicitd(ii imobiliare. cu rnodificarile qi completarile
ulterioare; aleOrdinului ANCPlnr.8lg/20l6,cumodificdrileqi corr-rpletdrileulterioare-Proceduragi modalitateade
alocare a sumelor, precum ;i raportarea de cdtre beneficiard a stadiului de execu!ie a lucrdrilor de inregistrare sistematicd,
iniliate de unitalile administrativ-teritoriale; OrdinuluiANCPI nr. 142112017 privind Specifica{iile tehnice de realizare
a lucrarilor sisterratice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii irnobilelor in cartea funciard; precum si
pe cele ale afi.l 55 alin.( 1 ) lit.e) din din Codul Adrninistrativ aprobat prin OUC nr.57i2019:

ln terneiul disp. ar1.l96 alin.(l) lit.a) coroborat cuarL243 alin.(l)lit.a) din Codul Adnrinistrativ aprobat prin
OUG nr.5712019:

DISPUN:
Art.l.

Domnii MOCANU ELENA Ei BELCHIJA COXSTAXTIN, arnbii avAnd calitate de functionari publici
pentru activitatea de cadastru si fond funciar in cadrul Primdriei orasului Topoloveni, se desemneazd in calitate de
persoane responsabile. cu atribulii de serviciu, pentru urmirirea deruldrii unor contracte incheiate de UAT Orasul
Topoloveni in cadrul Programului national de cadastru gi carte funciarf, a lucririlor dc inregistrare sistematic6 initiate
de unitali adrrinistrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, dupi cunr urmeazd:
(i) pentru urmdrirea deruldrii Contractului de finan(are nr. 14448 din 03.12.2019 si a Clorrtractului de prestari servicii
nr.640 din 27.01.2020;
(ii) - pentru erniterea Procesului verbal de receptie a serviciilor contractate prin Contract nr.640121 .01 .2020.

Art.2.

Pe data

emiterii prezentei dispozilii

se abrogd orice

alti prevedere contrara.

Art.3. (l) Copie de pe prezenta dispozilie se colnunicd Prefectului iude{ului Argeg. pentru

exercitarea

controlului de legalitate; persoanelor desemnate, precum qi oricarei persoane interesate.
(2) Cornpartimentul .,Rela1ii Publice" va aduce la cunogtinJd publicd prezenta dispozitie prin pLrblicare
in Mon irorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITII LE A UTO RITATI I EX ECUTIV E" - care
poate fi accesat de la urmdtoarea adres6: www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oflcial-local.

Secreta

r

+Activitalea Prrnririei
se supune prevederilor Regulamentului UE nr 619/2016
Priirnd prclucrarea datelor cu caracter personal

