
 
 

cu privire la modificarea și 
comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 

sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Z
 
 

Primarul comunei Zăbala, jude
  
 Având în vedere: 
 -Contractul de finanțare nr. 
Oficiul de Cadastru și Publicitatea Imobiliar
Teritorială Zăbala. 
 -Contractul de prestări de servicii nr: 
TOPOSILV SRL. 
Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 3275/05.05.2021
 -Ordinul nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii 
sumelor, precum şi raportarea de c
pentru lucrările de înregistrare sistematic
modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specifica
lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în 
cartea funciară, finanțate de A
modificările și completările ulterioare;
   -În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
   -În conformitate cu prevederile art.196, alin 
Codul Administrativ. 
 

 Art.1.  Se modifică articolul 1 din  
comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 
sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Z
 

“ Art. 1.  – Se constituie comisia de acceptan
contractelor de înregistrare sistematic
următoarea componență: 

1. Fejer Levente, primar, pre

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

 

Dispoziţia nr. 62/2021 

 completarea dispoziției nr: 206/2020 privind constituirea 
ță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 
ă a imobilelor pe sectoare cadastrale Zăbala 

ăbala, județul Covasna, 

țare nr. 8324/10.12.2019 și 7865/05.12.2019 
și Publicitatea Imobiliară Covasna și Unitatea Administrativ 

ări de servicii nr: 21/31.01.2020 încheiat între UAT Z

Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 3275/05.05.2021
Ordinul nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţ

i raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţ
rile de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ

ările ulterioare; 
Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a 

rilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în 
țate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliar
ările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind 

DISPUNE 
 

ă articolul 1 din  dispoziția nr. 206/2020 privind constituirea 
ță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 

elor pe sectoare cadastrale Zăbala  și va avea următorul cuprins:

Se constituie comisia de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul 
contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Z

Fejer Levente, primar, președinte 

iei nr: 206/2020 privind constituirea 
 a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 

7865/05.12.2019 încheiat între 
i Unitatea Administrativ 

tre UAT Zăbala și 

Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 3275/05.05.2021 
i a modalităţii de alocare a 

tre beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor 
ile administrativ-teritoriale cu 

iilor tehnice de realizare a 
rilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în 

i Publicitate Imobiliară cu 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 

(1), lit “b”din OUG 57/2019 privind 

privind constituirea 
 a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 

ătorul cuprins: 

 a serviciilor realizate în cadrul 
 a imobilelor pe sectoare cadastrale Zăbala cu 



2. Szigyarto  Janos-Nimrod, viceprimar, membru 
3. Fulop Krisztina, inspector, membru 
4. Vlad Sorin, consilier, membru 
5. Olah Istvan , consilier, secretarul comisiei  “ 

 
Celelalte articole rămân neschimbate. 
 
Zăbala  14.05.2021 
 

PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 
      Fejér Levente                    SECRETAR GENERAL 

        Barabás Réka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:3489/14.05.2021 
 
                                              

REFERAT 
 

cu privire la modificarea și completarea dispoziției nr: 206/2020 privind 
constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de 

întregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Zăbala 
 
    Având în vedere : 
 -Contractul de finanțare nr. 8324/10.12.2019 și 7865/05.12.2019 încheiat 
între Oficiul de Cadastru și Publicitatea Imobiliară Covasna și Unitatea 
Administrativ Teritorială Zăbala. 
 -Contractul de prestări de servicii nr: 21/31.01.2020 încheiat între UAT 
Zăbala și TOPOSILV SRL. 
 -Ordinul nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a 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 cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare 
a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și 
 Publicitate Imobiliară cu modificările și completările ulterioare; 
constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de 
întregistrare sistematică  
 Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 
3275/05.05.2021 
În baza celor  sus menționate, consider că este necesar înlocuirea dânsului  în  
comisia de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de întregistrare 
sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Zăbala. 
                                                                           
                                                                                Primar 
                                                                            Fejer Levente 
 
 
 


