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          Ploiesti, 
          Nr. 11632/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 01.08.2019 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
22.07.2019 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în data de 
22 iulie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Accesarea programelor de cadastrare a localităţilor de către primarii din judeţul Prahova; 

A prezentat: Domnul Virgil Nanu – Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova 
Inițiatorul temei: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn - Reprezentantul UGIR - Filiala Prahova. 

La începutul şedinţei, domnul Emil Drăgănescu, Subprefectul județului Prahova, a supus la 
vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.  

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: reprezentanții sindicatelor Cartel Alfa și 

C.S.D.R., reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova și  CNIPMMR, invitați cu statut 
permanent (Sindicatul Solidaritatea Sanitară și Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova), ai 
instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog 
Social organizată la nivelul judeţului Prahova.  

Domnul Subprefect a deschis ședința cu invitația adresată domnului Director Virgil Nanu de 
a prezenta tema aflată pe ordinea de zi. 

Astfel, a fost prezentat stadiul accesării programelor de cadastrare a localităţilor de către 
primarii din judeţul Prahova și anume: 
Obiectivul PROGRAMULUI NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ PNCCF 2015-2023: 

 înregistrarea gratuită în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a tuturor imobilelor 
din România: 

- realizarea planului cadastral-reflectarea reală a imobilelor şi a suprafeţelor; 
- înscrierea gratuită a imobilelor indiferent de calitatea titularului dreptului; 
- înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate; 
- deschiderea cărţilor funciare; 
- dezbaterea succesiunilor. 

Beneficiile Programului: 
 Finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor; 
 Implementarea noilor scheme de plăti care se aplică în agricultură, prin intabularea 

terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităţilor; 
 Reducerea termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură strategică naţională 
 Stabilirea unei baze reale de impozitare a proprietăţilor imobiliare; 
 Identificarea proprietarilor, posesorilor si soluţionarea succesiunilor nedezbătute, prin plata 

onorariilor notariale de către ANCPI; 
 Dezvoltarea pieţelor imobiliare si ipotecare în zonele rurale. 
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Cadrul legislativ: 
 Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
 Hotărârea nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 

2015-2023, cu modificările si completările ulterioare; 
 Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii 

cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
 Specificaţii tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru la nivel de UAT si 

respectiv la nivel de sector cadastral în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară 
finanţate de ANCPI, aprobate prin ODG nr. 357/2018 si nr. 1427/2017; 

 Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a 
 stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de UAT-

uri, aprobată prin ODG nr. 819/2016; 
 Regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanţării lucrărilor de înregistrare 

sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobat prin ODG nr. 1065/2018 
 ODG nr. 1710/2019 privind completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, 

precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările 
de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale aprobată prin ODG nr. 
819/2016; 

 ODG nr. 155/2019 privind modificarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare 
sistematică pe sectoare cadastrale aprobate prin ODG nr.1427/2017; 

 Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996. 

Prevederi legislative – termene actuale: 
 Toate solicitările privind suplimentarea sau diminuarea bugetului alocat pentru finanţare 

sunt supuse aprobării Consiliului de Administraţie ANCPI; 
 Contractele de finanţare încheiate în 2017 pot avea termenul prelungit la 27 de luni prin 

acte adiţionale; 
 Contractele de finanţare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de 

buget, pentru o perioadă de cel mult 18 luni; 
 Termenul până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este de 

maximum 60 de zile de la primirea înştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT; 
 Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerinţelor privind informarea persoanelor ale 

căror date cu caracter personal se colectează şi prelucrează în cadrul procesului de 
înregistrare sistematică, conform prevederilor legislaţiei în vigoare (Regulamentul UE nr. 
679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date); 

 OCPI determină sectoarele cadastrale la nivel de întreg UAT-ul, anterior demarării procedurii 
de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sectoare 
cadastrale; 

 Modificarea limitelor sectorului cadastral se face numai cu acordul OCPI şi cu refacerea 
sectorizării întregului UAT; 

 Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică are ca obiect atât sectoare cadastrale care 
cuprind imobile din extravilan, cât şi sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan 
şi din intravilan; 
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 Plata certificatelor de moştenitor pentru imobile care au făcut obiectul înregistrării 
sistematice se face de către ANCPI conform procedurii stabilite prin protocol încheiat între 
ANCPI şi UNNPR, termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către 
oficiul teritorial; 

 UAT- urile care intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la 
nivel de sector cadastral au obligaţia de a transmite la OCPI solicitarea de a se încheia 
contractul de finanţare, în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării transmise de OCPI 
cu privire la suma alocată pentru finanţare şi a modelului contractului de finanţare; 

 UAT- urile beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligaţia de a 
include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii 
terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi pe cele care fac 
obiectul subvenţiilor APIA; 

 Până la aprobarea delimitării UAT- urilor prin lege, în cazul în care limitele acestora sunt 
stabilite prin procese-verbale de delimitare, procese-verbale de conciliere sau, după caz, 
prin hotărâri judecătoreşti definitive, aceste limite devin oficiale şi ANCPI are obligaţia de a 
le introduce în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 

 ANCPI a publicat pe site Regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanţării 
lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ - teritoriale, aprobat 
prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 1065/2018 
http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/ordine-director-general. 

Suprafața județului Prahova – 471.484 ha (intravilan: 76.476 – 16,22%; extravilan: 395.008 – 
83,78%). 
Principalele criterii de prioritizare conform prevederilor H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea 
Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

a) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură 
prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 666/2016; 

b) unităţi administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare 
a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii; 

c) unităţi administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale 
particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu 
comunităţi rome, precum şi zonele defavorizate. 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) încheiat Acordul-Cadru de Prestări 
Servicii nr.24371/04.10.2017 ce are ca obiect Servicii de Înregistrare Sistematică, în Sistemul 
Integrat de Cadastru şi Carte Funciară - Lot 1, finanţat din fonduri proprii, pentru un număr de 5 
unităţi administrativ-teritoriale de pe teritoriul judeţului Prahova: Olari, Cornu, Gorgota, Floreşti, 
Fulga. 
Înregistrarea sistematică - Acţiuni OCPI: 

 Transmite înştiinţări către UAT- uri cu privire la suma care a fost aprobată în buget, însoţită 
de modelul contractului de finanţare şi de Specificaţiile Tehnice; 

 Semnează contractele de finanţare cu UAT-urile; 
 Stabileşte împreună cu primăriile sectoarele cadastrale prioritare; 
 Desemnează un responsabil de contract; 
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 Stabileşte data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI şi 
Prestatorului; 

 Emite procesul PVR TEHNIC al documentelor tehnice şi transmite un exemplar către UAT 
 Verifică documentele de plată şi solicită transferul de fonduri către ANCPI; 
 Transferă fondurile către UAT. 

Înregistrarea sistematică - Acţiuni persoane autorizate ANCPI: 
 Se înscrie în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP); 
 Defineşte catalogul de produse; 
 Încheie contractul de prestări servicii; 
 În baza contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor: 

o desfăşoară campania de informare la nivel local; 
o preia aplicaţia pentru generarea fişierelor .cgxml; 
o execută lucrări de specialitate, identifică limitele imobilelor, întocmeşte fişa de 
o date a imobilelor, identifică deţinătorii şi colectează actele; 
o integrează informaţiile din cadastrul sporadic în cadrul lucrărilor de înregistrare 

sistematică; 
o întocmeşte documentele tehnice ale cadastrului. 

 Asigură suport tehnic la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului; 
 Actualizează documentele tehnice ale cadastrului în urma soluţionării cererilor de rectificare 

şi predă la OCPI documentele tehnice finale; 
 Emite şi transmite factura către UAT. 

Înregistrarea sistematică - Acţiuni Primar UAT: 
 Completează modelul de contract de finanţare cu datele UAT si suma necesară si îl 

transmite semnat si stampilat, în 2 exemplare, către OCPI; 
 Termenul până la care UAT poate solicita încheierea contractului de finanţare este de 60 zile 

de la primirea înştiinţării de la OCPI; 
 Semnează contractul de finanţare între UAT şi OCPI; 
 Derulează procedura de achiziţie si selectează operatorul economic; 
 Semnează contractul de achiziţie publică cu operatorul economic; 
 Desemnează un responsabil de contract; 
 Înştiinţează deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la 

obligaţiile ce le reVin confoirn Legii nr.7/1996; 
 Monitorizează si raportează către OCPI stadiul de execuţie a contractului; 
 Eliberează certificate şi furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de 

cadastru date şi informaţii din evidenţele primăriei; 
 Contrasemnează documentele tehnice ale cadastrului; 
 Asigură spaţiul si suportul pentru desfăsurarea afisării publice; 
 Emite si semnează PVR servicii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea 

PVR tehnic; 
 Realizează plata serviciilor către prestator. 

Înregistrarea sistematică – Documente suport: 
 Ghidul Primarului Ghidul PFA/PJA; 
 Ghid Alocare bugetară şi achiziţie publică; 
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 Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor precum şi raportarea de către beneficiari a 
stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de 
unităţile administrativ-teritoriale; 

 Specificaţii tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în 
vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară; 

 Model contract de finanţare; 
 Model contract servicii; 
 Aplicaţie gratuită pentru generare fişiere .cgxml Instrucţiuni privind accesul la WebCadgen. 

 

D. Finalul şedinţei:  
Membrii Comisiei de Dialog Social s-au declarat mulțumiți de conținutul materialului 

prezentat în cadrul ședinței și de faptul că se accesează programele de cadastrare de către primarii 
localităților din judeţul Prahova. 

Domnul Subprefect Emil Drăgănescu a precizat faptul că la ora 15.00 a fost convocată, în 
regim de urgență, ședința  Centrului Local de Combatare a Bolilor  Prahova, a mulţumit tuturor 
participanţilor pentru prezenţă şi a încheiat şedinţa la ora 14.55. 
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