
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ
Lege pentru modificarea si completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale (1)Unul dintre drepturile fundamentale ale omului este 
dreptul de proprietate (imobiliară) care, împreună cu celelalte 
drepturi reale imobiliare, constituie obiectul activităţii de 
publicitate imobiliară. Sunt foarte multe situaţii în care 
regimul juridic al dreptului de proprietate şi al celorlalte 
drepturi reale este stabilit prin hotărâri judecătoreşti, 
pronunţate în dosare în care persoanele interesate sunt 
asistate ori reprezentate de avocat. Apare ca fiind firească 
preocuparea şi legitimitatea avocatului respectiv sau a altuia, 
în funcţie de opţiunea persoanei interesate (a clientului), de a 
relaţiona juridic şi profesional cu ANCPI/OCPI/BCPI, în vederea 
înscrierii în cartea funciară a situaţiilor juridice izvorâte ori 
confirmate de hotărârile judecătoreşti respective.

(2) Există acte juridice care pot face obiectul unor înscrieri în 
cartea funciară, fără a fi întocmite în formă autentică, forma 
înscrisului sub semnătură privată, cu dată certă dată de 
avocat, fiind suficientă pentru valabilitatea actului juridic 
respectiv şi pentru înscrierea acestuia în cartea funciară. Un 
exemplu în acest sens îl constituie promisiunea de 
vânzarecumpărare, care poate fi redactată sub forma 
înscrisului sub semnătură privată, cu dată certă dată de 
avocat, putând fi înscrisă în cartea funciară. De asemenea, 
contractul de locaţiune/închiriere imobiliară, contractul de 
comodat imobiliar, pot fi redactate sub forma înscrisului sub 
semnătură privată, cu dată certă dată de avocat, putând fi 
înscrise în cartea funciară.

2. Schimbări preconizate Prin proiectul de lege se propune modificarea si completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 în sensul 
includerii avocaţilor în categoria profesioniştilor care trebuie 
să colaboreze în desfăşurarea profesiei, cu Agenţia Naţională, 
având acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin 
reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale sistemului 
integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile 
reglementate prin ordin al directorului general ai Agenţiei 
Naţionale
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3. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
l 1.Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul
21. Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii Nu este cazul
3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe 
termen lung (5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani
1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 
din care:

Nu este cazul

a) buget de stat, din acesta: X X X X X X

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare

Nu este cazul
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5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare

Nu este cazul

7. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 5 -a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.

Nu este cazul

I 1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice:

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi 
completare a cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - 
sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi 
centralizate de achiziţii publice, structură 
organizatorică internă a autorităţilor contractante.

Nu este cazul

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Nu este cazul

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul
5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care-a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în canes 
activitatea acestor organizaţii este legatăi| deî 
obiectul proiectului de act normativ
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3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, in condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4. Consultările desfăşurate în cadru! consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Nu este cazul

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Este necesar avizul Consiliului Legislativ

6. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 7-a -  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice
3. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Secţiunea a 8-a * Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale -  înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Alte informaţii Nu au fost identificate

Faţă de cele prezentate, înaiWtăm IParlamentului României spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere 
legislativă.

Iniţiator,
Deputat Laura Vicol Ci^rb^
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ANEXA -  MODFICARI PROPUSE LEGEA nr.7/1996

Nr. art Forma în vigoare Amendamente propuse
Art. 3 ( l)  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca 
instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. *) Potrivit art. 7 şi 11 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 11/2014 coroborate cu art. XVIII, şi art. XXX din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014, Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare 
Agenţia Naţională, la data de 21 martie 2014 a fost organizată 
ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti 
funcţionează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, 
denumite în continuare oficii teritoriale, ca instituţii cu 
personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, 
conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terţiari de 
credite.

(2indl ) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau 
revocat din funcţie, în condiţiile prezentei legi, prin ordin al 
directorului general ai Agenţiei 4 Naţionale, contractul 
individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă 
nedeterminată.

(2ind2) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului 
oficiului teritorial, dispusă, în condiţiile prezentei legi, prin 
ordinul prevăzut la alin. (2indl ), reprezintă un caz de încetare 
de drept a contractului individual de muncă. Fac excepţie 
persoanele încadrate prin concurs pe un post în cadrul oficiului 
teritorial, anterior preluării la Agenţia Naţională, care pot opta

1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită 
în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică 
cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. *) Potrivit art. 7 şi 11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
11/2014 coroborate cu art. XVIII, şi art. XXX din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 8/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, la data de 21 
martie 2014 a fost organizată ca instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.

(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează 
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare 
oficii teritoriale, ca instituţii cu personalitate juridică în subordinea 
Agenţiei Naţionale, conduse de directori, care au calitatea de 
ordonatori terţiari de credite.

{2indl ) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau 
revocat din funcţie, în condiţiile prezentei legi, prin ordin al 
directorului general al Agenţiei 4 Naţionale, contractul individual de 
muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.

(2ind2) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului 
oficiului teritorial, dispusă, în condiţiile prezentei legi, prin ordinul 
prevăzut la alin. (2indl ), reprezintă un caz de încetare de drept a 
contractului individual de muncă. Fac excepţie persoanele încadrate 
prin concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior 
preluării la Agenţia Naţională, care pot opta pentru încadrarea pe o 
funcţie de execuţie vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă 
persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea
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Nr. art Forma în vigoare Amendamente propuse
pentru încadrarea pe o funcţie de execuţie vacantă în cadrul 
oficiului teritorial, dacă persoana îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii.

(2ind3) în cazul în care în funcţia de director al oficiului 
teritorial este numit un angajat din cadrul instituţiilor 
subordonate sau al Agenţiei Naţionale, contractul individual de 
muncă încheiat cu aceste instituţii se suspendă pe perioada 
exercitării funcţiei de director.

(2ind4) Exercitarea cu caracter temporar a funcţiei vacante sau 
temporar vacante de şef serviciu cadastru, şef serviciu 
publicitate imobiliară sau şef serviciu/birou economic se poate 
face prin detaşarea pe această funcţie a unei persoane din 
cadrul oficiului teritorial care îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de lege pentru ocuparea respectivei funcţii de conducere şi care 
nu a fost sancţionată disciplinar.

(3) Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei 
circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel 
puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în 
continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu 
publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea 
oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, 
numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ- 
teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al 
directorului general al Agenţiei Naţionale.

(4) în vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre 
unitatea administrativ-teritorială, instanţele de judecată, notarii 
publici şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul teritorial, 
primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al 
Magistraturii şi preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc 
prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a

respectivei funcţii.

(2ind3) în cazul în care în funcţia de director al oficiului teritorial 
este numit un angajat din cadrul instituţiilor subordonate sau al 
Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă încheiat cu 
aceste instituţii se suspendă pe perioada exercitării funcţiei de 
director.

(2ind4) Exercitarea cu caracter temporar a funcţiei vacante sau 
temporar vacante de şef serviciu cadastru, şef serviciu publicitate 
imobiliară sau şef serviciu/birou economic se poate face prin 
detaşarea pe această funcţie a unei persoane din cadrul oficiului 
teritorial care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru 
ocuparea respectivei funcţii de conducere şi care nu a fost 
sancţionată disciplinar.

(3) Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei 
circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin 
un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare 
birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca 
unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. 
Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea 
acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin 
cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(4) în vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea 
administrativ-teritorială, instanţele de judecată, notarii publici, 
avocaţii şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul teritorial, 
primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al 
Magistraturii şi preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici 
din România sau al Camerei Notarilor Publici, preşedintele Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România sau Decanul baroului din care 
avocatul petent face parte, stabilesc prin dispoziţie persoanele din 
structura de specialitate a acestora care colaborează direct cu 
Agenţia Naţională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile
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Nr. art Forma în vigoare Amendamente propuse
acestora care colaborează direct cu Agenţia Naţională sau, după 
caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin protocol de 
colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile 
anterior menţionate.

(5) în aplicarea prevederilor alin. (4), Agenţia Naţională 
stabileşte întâlniri periodice de lucru cu colaboratorii, în 
vederea identificării modalităţii de îmbunătăţire a serviciilor 
prestate de instituţie.

(6) în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice 
centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, 
notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să 
realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi 
fotogrammetrie, precum şi executorii judecătoreşti au acces 
gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la 
platforma şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru 
şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin at 
directorului general al Agenţiei Naţionale.

(6indl) Prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale 
prevăzut la alin. (6) se acordă şi se revocă dreptul de acces 
pentru orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de 
date, tariful pe unitatea de timp, modul şi termenul de plată. 
Dreptul de acces poate fi revocat individual în condiţiile 
prevăzute de normele tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră 
odată cu sfârşitul perioadei pentru care a fost achitat tariful.

(6ind2 } Accesul on-line pentru entităţile care au atribuţii 
specifice, prevăzute la alin. (6), este permis în vederea 
consultării cărţii funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale 
electronică a datelor cadastrale necesare întocmirii şi 
transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor şi 
documentaţiilor cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii 
acestora în cartea funciară, precum şi în alte situaţii

stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia 
Naţională şi instituţiile anterior menţionate.

(5) în aplicarea prevederilor alin. (4), Agenţia Naţională stabileşte 
întâlniri periodice de lucru cu colaboratorii, în vederea identificării 
modalităţii de îmbunătăţire a serviciilor prestate de instituţie.

(6) în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice 
centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, 
notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze 
lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, 
avocaţii precum şi executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, 
permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile 
on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în 
condiţiile reglementate prin ordin al directorului general al Agenţiei 
Naţionale.

(6indl) Prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale 
prevăzut la alin. (6) se acordă şi se revocă dreptul de acces pentru 
orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de date, tariful pe 
unitatea de timp, modul şi termenul de plată. Dreptul de acces 
poate fi revocat individual în condiţiile prevăzute de normele 
tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră odată cu sfârşitul perioadei 
pentru care a fost achitat tariful.

{6ind2 ) Accesul on-line pentru entităţile care au atribuţii specifice, 
prevăzute la alin. (6), este permis în vederea consultării cărţii 
funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale electronică a datelor 
cadastrale necesare întocmirii şi transmiterii, inclusiv pe cale 
electronică, a actelor şi documentaţiilor cadastrale instrumentate, 
în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum şi în alte 
situaţii reglementate prin ordinul prevăzut la alin. (6).

(6ind3) Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 
2017 punerea în aplicare a acestor dispoziţii.
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Nr. art Forma în vigoare Amendamente propuse
reglementate prin ordinul prevăzut la alin. (6).

(6ind3) Agenţia Naţională va asigura până ia data de 31 
decembrie 2017 punerea în aplicare a acestor dispoziţii.

(6ind4 ) Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale 
se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale 
a Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ 
al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se 
vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

(7) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară poate fi pusă la dispoziţia altor persoane fizice şi 
juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin 
cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei 
Naţionale.

(8) în subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul 
Naţional de Cartografie, ca instituţie cu personalitate juridică, 
care preia întreg patrimoniul şi personalul Centrului Naţional de 
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie.

(9) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de 
administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din 
sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de 
competenţă profesională, dintre care unul este directorul 
general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de 
administraţie. (91 ) Directorul general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară are rang de secretar de stat.
(10) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general 
sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim- 
ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice.

(6ind4) Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se 
va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a 
Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, prin 
hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului 
general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1.

(7) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară poate fi pusă la dispoziţia altor persoane fizice şi juridice 
interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter 
normativ at directorului general al Agenţiei Naţionale.

(8) în subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul Naţional 
de Cartografie, ca instituţie cu personalitate juridică, care preia 
întreg patrimoniul şi personalul Centrului Naţional de Geodezie, 
Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie.

(9) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie 
format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi 
privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre 
care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte 
al consiliului de administraţie. (91 ) Directorul general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară are rang de secretar 
de stat.

(10) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt 
numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la 
propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice.

(11) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele 
consiliului de administraţie şi ale directorului general se stabilesc 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale,
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(11) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele 
consiliului de administraţie şi ale directorului generat se 
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin hotărâre*) a 
Guvernului. *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 894 din 
28 decembrie 2012, cu modificările ulterioare.

(H in d i)  Structura organizatorică, precum şi, prin derogare de 
la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, numărul de 
personal al Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se 
stabileşte cu aprobarea Consiliului de administraţie şi cu 
încadrare în cheltuielile de personal aprobate, prin ordin al 
directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1.

(12) Membrii consiliului de administraţie primesc o 
indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei 
Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin 
ordin al directorului general, la propunerea consiliului de 
administraţie, şi este de 20% din salariul de bază al directorului 
general. Secretarul consiliului de administraţie primeşte o 
indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, 
la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 
7% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei 
Naţionale.

(13) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă 
Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. în îndeplinirea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine 
cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter 
normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

care se aprobă prin hotărâre*) a Guvernului. *) A se vedea 
Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările 
ulterioare.

( l l in d l)  Structura organizatorică, precum şi, prin derogare de la 
art. 29 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, numărul de personal al 
Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabileşte cu 
aprobarea Consiliului de administraţie şi cu încadrare în cheltuielile 
de personal aprobate, prin ordin al directorului general al Agenţiei 
Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

(12) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de 
şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul 
indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al directorului 
general, la propunerea consiliului de administraţie, şi este de 20% 
din salariul de bază al directorului general. Secretarul consiliului de 
administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de 
consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; 
cuantumul acesteia este de 7% din salariul de bază al directorului 
general al Agenţiei Naţionale.

(13) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă 
Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. în îndeplinirea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine cu 
caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

(14) Agenţia Naţională elaborează anual un raport de activitate 
detaliat şi un raport financiar privind veniturile şi cheltuielile din 
anul bugetar precedent, identificând modul în care activităţile şi 
rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat bugetul
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(14) Agenţia Naţională elaborează anual un raport de activitate 
detaliat şi un raport financiar privind veniturile şi cheltuielile din 
anul bugetar precedent, identificând modul în care activităţile şi 
rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat 
bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat precum şi 
prevederile Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
(15) Raportul de activitate şi raportul financiar realizate potrivit 
alin. (14) sunt prezentate consiliului de administraţie şi 
aprobate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. Aceste documente vor fi publicate anual 
pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.

anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi prevederile 
Programului naţional de cadastru şi carte funciară. (15) Raportul de 
activitate şi raportul financiar realizate potrivit alin. (14) sunt 
prezentate consiliului de administraţie şi aprobate de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Aceste 
documente vor fi publicate anual pe pagina de internet a Agenţiei 
Naţionale.

Art.5 (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa 
primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a 
numărului administrativ.
(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care 
sunt înscrise nomenclaturile stradale de ia nivelul comunelor, 
oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat 
de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură 
instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici 
accesul liber şi gratuit la registru.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 
furniza şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală 
proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.
(4} Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în 
cartea funciară. Prin excepţie de la prevederile art. 31 alin. (1), 
încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei 
administrative se comunică numai la cererea persoanei 
interesate.

(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa 
primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a 
numărului administrativ.

(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt 
înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 
al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea 
specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor 
publice, avocaţilor precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit 
la registru.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza 
şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din 
registrul electronic al nomenclaturilor stradale.

(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în 
cartea funciară. Prin excepţie de la prevederile art. 31 alin. (1), 
încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei 
administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate.
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