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Direcția de Publicitate Imobiliară             Nr. 584/XI/26.04.2022 

    APROB, 
      DIRECTOR GENERAL 

     RÁKOSI-SEIWARTH Ildikó 

REFERAT DE APROBARE 

a emiterii Ordinului pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general 
al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind 
aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului 

Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
acestora 

Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărei 
circumscripţii judecătoreşti se constituie şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru 
şi publicitate imobiliară sau 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. 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 25 iunie 2021, a fost publicată 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102/2021 privind stabilirea 
localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ. 
Referitor la județul Mehedinți, s-a stabilit ca UAT Șovarna să fie arondată Judecătoriei 
Bia de Aramă. 
 În consecință, prin adresa OCPI Mehedinți nr. 1854/22.03.2022, înregistrată în 
evidențele Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sub nr. 
15169/22.03.2022, oficiul teritorial ne aduce la cunoștință acest aspect și ne solicită 
modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 (…), în sensul arondării UAT Șovarna 
la Biroul de Relații cu Publicul Baia de Aramă și eliminării acesteia, în mod corelativ, 
din circumscripția teritorială a BCPI Drobeta Turnu Severin. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați emiterea 
Ordinului directorului general al ANCPI pentru aprobarea modificării anexei nr. 5 la 
Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale acestora, anexat prezentului referat. Ulterior aprobării și 
publicării ordinului în Monitorul Oficial, Direcția Informatică va efectua modificările 
aferente în cuprinsul aplicației integrate de cadastru și carte funciară e-Terra. 

Prenumele şi 
numele 

Funcţia şi 
compartimentul 

Nr. înreg. 
compartiment 

Data Semnătura 

Avizat 
Mircea Viorel 

POPA 
Director General 

Adjunct 

Verificat 

Liviu STOICA 
Director Direcția 

Informatică 

Cezara Irina 
SIMIREA 

Director Direcția de 
Publicitate 
Imobiliară 

Întocmit Mihai LICĂ Șef serviciu 


