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Domnului Laurențiu Alexandru Blaga 

Președinte Director General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
 
Stimate domnule Președinte, 

Ca urmare a solicitărilor primite din partea membrilor Uniunii noastre, vă rugăm 
respectuos inițierea unei noi serii de contracte de finanțare a serviciilor de cadastru și înregistrare 
sistematică la nivel de sector în cadrul UAT, încheiate în baza OUG 35 din 2016 (generic - 
finanțarea 7).  

Totodată vă solicităm să analizați posibilitatea includerii în aceasta noua finanțare și a 
sectoarelor de intravilan pentru acele UAT unde nu mai există sectoare de extravilan fără lucrări 
finalizate sau în curs de finalizare.  

Solicitare noastră se bazeză pe următoarele argumente: 

a) la nivel local există un număr important de prestatori specializați pentru acest tip de 
contracte și care nu au posibilitatea sau nu doresc să oferteze pe piața contractelor cu 
finanțare POR și care au în acest moment capacitate de producție disponibilă; 

b) modificările legislative privind creșterea valorii finanțării per imobil în funcție de anumite 
criterii precum și posibilitatea decontării parțiale a bazei de date copie spre publicare, vor 
încuraja prestatorii să realizeze lucrări de cadastru la nivel de sector și în alte teritorii 
administrative sau sectoare care până în prezent nu au fost abordate; 

c) există un număr semnificativ de unități administrativ teritoriale care nu sunt incluse în 
POR dar care au interes în realizarea lucrărilor de cadastru și înregistrare sistematică; 

d) posibilitatea legală de a stabili o valoare de finanțare diferențiată și pentru imobilelele din 
intravilan. 

 

Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate și colaborare, banzâdu-ne pe principiul bunei 
credințe, în vederea identificării și punerii în aplicare a unor măsuri imediate care să conducă la 
stimularea activităților operatorilor economici din sectorul privat din domeniul cadastrului și 
geodeziei, vă mulțumim pentru întelegere și vă asigurăm de întreaga noastră considerație. 
 

Cu stimă, 

 
Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania, 

ing. Ionuț Săvoiu 

  


