
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 

Ordin nr. 558/2006 
din 08/09/2006 

 
privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi 

faptele ce pot fi considerate infracţiuni şi să aplice sancţiunile pentru 
contravenţiile constatate 

 
 

                              Publicat in MOF nr. 795 - 21/09/2006 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 21/09/2006 

Actul a intrat in vigoare la data de 21 septembrie 2006 

 
    Având în vedere:  
   - prevederile art. 64 şi 65 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată;  
   - prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, republicată,  
 
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
emite prezentul ordin.  
 
   Art. 1. - (1) Directorii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, inginerii-
şefi, registratorii-şefi, consilierii gradul IA şi gradul I, registratorii gradul IA şi 
gradul I din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, al 
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi al Centrului Naţional de 
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie sunt împuterniciţi să 
constate contravenţiile şi faptele ce pot constitui infracţiuni şi să aplice 
sancţiuni pentru contravenţiile constatate, potrivit prevederilor art. 64 şi 65 din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.  
   (2) Pentru personalul propriu al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
şi al Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi 
Teledetecţie contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică de către 
directorul Direcţiei de publicitate imobiliară, directorul Direcţiei de cadastru, 
directorul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi 
Teledetecţie, directorii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, inginerii-
şefi sau registratorii-şefi, după caz.  
   (3) În cazul constatării faptelor prevăzute la art. 65 alin. (3) şi (4) din Legea 
nr. 7/1996, republicată, persoanele împuternicite conform alin. (1) şi (2) vor 
sesiza organele de urmărire penală.  
   Art. 2. - (1) Se aprobă modelul legitimaţiei persoanelor împuternicite potrivit 
art. 1, prevăzut în anexa nr. 1.  
   (2) Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special în care se vor 
menţiona, pentru fiecare legitimaţie, seria, numărul de ordine, numele, 
prenumele şi funcţia titularului.  
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   (3) Atunci când calitatea de organ de control a titularului legitimaţiei 
încetează, acesta o va preda organului care a eliberat-o, în vederea anulării 
ce va fi consemnată în evidenţă.  
   Art. 3. - Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor, întocmit de către persoanele împuternicite potrivit art. 1, 
prevăzut în anexa nr. 2.  
   Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.  
   (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 
preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 
460/1999 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate 
contravenţiile şi infracţiunile şi să aplice contravenţiile constatate, potrivit art. 
66 şi 67 din Legea nr. 7/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 78 din 25 februarie 1999, şi Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 602/1999 privind modificarea Ordinului 
preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 
460/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 
octombrie 1999.  
 

    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară, 

Mihai Busuioc  
 
    Bucureşti, 8 septembrie 2006.  
    Nr. 558.  
 

   ANEXA Nr. 1*)  
 

    MODEL DE LEGITIMAŢIE  
    ___________  
   *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  
     
                                           INTERIOR 

                     4 cm                                            

4 cm 

<─────────────────────────────────────────────><─────────────────────

─────────────────────────> 

┌─────────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────

─────────────────────────┐ 

│ ┌──────┐                                    ││                 Vize 

anuale                  │ 

│ │ FOTO │      LEGITIMAŢIE NR. ..............││                                              

│ 

│ └──────┘                                    

│├──────────────┬───────────────┬───────────────┤ 

│                                             ││              │               

│               │ 

│Numele: .....................................││              │               

│               │ 

│Prenumele: ..................................││     2006     │     

2007      │     2008      │ 

│Funcţia: ....................................││              │               

│               │ 
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│BI/CI: Seria ...... nr. .....................││              │               

│               │ 

│eliberat de .......... la data de 

..........,│├──────────────┼───────────────┼───────────────┤ 

│este împuternicit să constate contravenţiile ││              │               

│               │ 

│şi infracţiunile şi să aplice sancţiuni      ││              │               

│               │ 

│pentru contravenţiile constatate, potrivit   ││     2009     │     

2010      │     2011      │ 

│art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 7/1996,     ││              │               

│               │ 

│în care scop, organele de poliţie vor acorda ││              │               

│               │ 

│sprijinul necesar.                           

│├──────────────┴───────────────┴───────────────┤ 

│                                             ││                                              

│ 

│         DIRECTOR GENERAL A.N.C.P.I.         ││                                              

│ 

│                                             ││                                              

│ 

└─────────────────────────────────────────────┘└─────────────────────

─────────────────────────┘ 

  

                                            COPERTĂ 

  

                                             4 cm 

       

<────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────> 

     ^ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────┐ 

     │ │                                                                                      

│ 

     │ │                                        STEMA                                         

│ 

     │ │                                                                                      

│ 

     │ │                       MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 

INTERNELOR                        │ 

3 cm │ │                                                                                      

│ 

     │ │               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE 

IMOBILIARĂ                │ 

     │ │                                                                                      

│ 

     │ │                                                                                      

│ 

     v 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────┘ 
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   ANEXA Nr. 2  
 

    PROCES-VERBAL 
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

Nr. ..............., încheiat astăzi, ............... 
- model -  

 
 
   1. Subsemnatul .........................., în calitate de ................... în cadrul 
..............., identificat cu CI/BI nr. ......... seria ............, eliberată/eliberat de 
..........................., în baza Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 558/2006 şi a Legitimaţiei nr. ..........., 
emisă de .........., în urma controlului efectuat astăzi, .........., ora ..............., la 
..............., am constatat următoarele:  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   2. Faptele constatate constituie contravenţii, fiind prevăzute de art. 64 din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată:  
   a) 
   
   b) 
   
   c) 
   
   d) 
   
    şi se sancţionează conform art. 64 şi 65 din Legea nr. 7/1996, republicată.  
    Aplic următoarele sancţiuni:  
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   • pentru fapta consemnată la lit. a) - amendă în valoare de .......... lei  
    (adică ........................);  
   • pentru fapta consemnată la lit. b) - amendă în valoare de .......... lei  
    (adică .........................);  
   • pentru fapta consemnată la lit. c) - amendă în valoare de .......... lei  
    (adică .........................);  
   • pentru fapta consemnată la lit. d) - amendă în valoare de ......... lei  
    (adică .........................).  
    Amendă aplicată*) ............... lei (adică ........................).  
    ___________  
   *) În cazul în care aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, 
sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie. Când contravenţiile au fost 
constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se 
cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru 
contravenţia cea mai gravă conform art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
    Amenda se va achita în contul ................., deschis la ......................, iar o 
copie de pe dovada de achitare şi una de pe procesul-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor se vor depune de către contravenient sau se vor 
transmite prin poştă, cu scrisoare recomandată, la sediul organului 
constatator, situat în ............, str. .................... nr. .........., judeţul/sectorul 
..................., telefon .................., în termen de 15 zile de la data 
înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei.  
   3. De săvârşirea contravenţiilor se face răspunzător ................, având 
funcţia ........................., cu domiciliul/sediul în 
..................................................., str. ..................................................... nr. 
......., bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul 
........................................, posesor al buletinului de identitate/cărţii de 
identitate/paşaportului seria ... nr. ........., C.N.P. 
..............................................., eliberat/eliberată/emis de poliţia/statul .............. 
la data de ....................................................................  
   4. Subsemnatul/Subsemnata .................................................., 
posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ........ 
nr. ....................., C.N.P. ................................................, în calitate de martor, 
declar că numitul ...................................................... nu este de faţă/refuză/nu 
poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor.  
   5. Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, 
refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.):  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
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   . 
............................................................................................................................
..  
   6. Obiecţiuni ale contravenientului:  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   . 
............................................................................................................................
..  
   7. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 
15 zile de la înmânare/comunicare, la .............................................., care are 
obligaţia de a o înainta spre soluţionare judecătoriei în a cărei rază teritorială 
a fost săvârşită contravenţia.  
   8. În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de 
la data înmânării/comunicării procesului-verbal, se va proceda la executarea 
silită.  
   9. Prezentul proces-verbal conţine .......... pagini şi s-a întocmit în 3 
exemplare, din care un exemplar a fost înmânat/comunicat contravenientului 
personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoarea recomandată cu confirmare de 
primire nr. ................ din .................................... .  
     
       Agent constatator,                                

Contravenient, 

................................                

................................ 

(numele, prenumele şi semnătura)                (numele, prenumele şi 

semnătura) 

 

            Martor, 

................................ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

     Am primit un exemplar. 

         Contravenient, 

................................ 

(numele, prenumele şi semnătura) 
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