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Societatea comercialS

NEXTCAD SURVEYING SRL

Nr. LlS101 / 18.05.2018

pROcES VERBAL DE ACCEPTANTA A SERVICIILOR
Pentru Livrarea nr. 1

- Documentele tehnice ale cadastrului'
copie sPre Publicare Pentru

sectoarele cadastrale nr. 11, 14, 38, 39,40, 42,43
din IJAT REDIU, iudelul GALATI

in baza Contractului de servicii nr. LlS173 I 2266 din 12.07.20'19, incheiat

Tntre Unitatea administrativ-teritoriale COMUNA REDIU in calitate de Achizitor 9i

NEXTCAD SURVEYING SRL in calitate de Prestator, avAnd ca obiect "Lucriri

sistematice de cadastru conform Legii nr. 7/1996 - Legea cadastrului 9i a

publicitdlii imobiliare, modificati gi completati de Ordonanla de Urgenfi nr.

3512016, realizate in conformitate cu prevederile Ordinului ANCPI nr. 142712017 -
Specificalii tehnice de realizare a lucririlor sistematice de cadastru pe sectoare
cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciari finanlate de Agenlia
Nalionali de Cadastru 9i Publicitate lmobiliari, in cadrul Programului Nafional de

Gadastru 9i Carte Funciari" s-au indeplinit urmdtoarele servicii:

Comisia de acceptanfi a serviciilor realizate Tn cadrul contractelor de

inregistrare sistematici a imobilelor pe sectoarele cadastrale 11, 14, 38, 39, 40,

42,43 constituitd la nivelul UAT COMUNA REDIU, judelul GALATI in baza Dispozifiei
Primarului nr. 28 din 27.04.2018, emite prezentul Proces verbal de acceptanli a

serviciilor de inregistrare sistematici pe sectoare cadastrale, conform prevederilor

contractuale 9i a celor de la pct. 3.7- Receplia documentelor tehnice ale cadastrului din

Specificaliile tehnice de realizare a lucrlrilor sistematice de cadastru pe sectoare

cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciard finanlate de Agentia

Nationald de Cadastru gi Publicitate lmobiliarS, aprobate prin ordinul directorului general

al ANCPI nr. 1427 1201 7 (denumite Specificafii tehnice).

Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare
pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 14, 38, 39, 40, 42, 43 din UAT COMUNA
REDIU, iudelul GALATI a avut termen de predare in data de'12.05.2020 conform
Anexei nr.2la contractul de servicii - Graficul revizuit de prestare a serviciilor.



Livrarea s-a efectuat in termen (sau in cazul in care livrarea nu s-a

efectuat in termen, se vor detalia aspectele legate de data livrarii, refacerile daca au

existat, calculul zilelor de penalizare, alte elemente concludente)'

in baza procesului verbal de recep[ie cantitativi 9i calitativd a Livrdrii 1 -
Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare nr. 2562 I 12-05-2O20 al

ocPl GALATI aferente sectoarele cadastrale nr. 11 , 14,38,39, 40, 42, 43'

Gomisia de acceptanld din cadrul UAT COMUNA REDIU, judeful GALATI

ADMITE ACCEPTAREA Livrarea nr. I - Documentele tehnice ale cadastrului - copie

spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 14,38, 39, 40, 42, 43 din UAT

COMUNA REDIU, judeful GALATI.

Atagdm prezentului Proces Verbal de Acceptan[5 urmatoarele:

Procesul verbal de recepfie cantitativd 9i calitativd nr. 25621 12.05.2018 al OCPI

GALATI pentru Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, aferente

sectoarele cadastrale 11, 14,38, 39, 40, 42, 43.

Prezentul Proces Verbal de Acceptanf5 a fost intocmit in 3 exemplare, unul

pentru Prestator, unul pentru Achizitor 9i unul pentru OCPI.

Comisia de acceptanli a serviciilor realizate in cadrul contractelor de

inregistrare sistematici a imobilelor pe sectoare cadastrale, finan[ate de Agenlia

Nalionali de Cadastru gi Publicitate lmobiliarS, in conformitate cu prevederile

Ordonan[ei de Urgen[d a Guvernului nr. 35/28.06.2016, in implementarea Programului

nalional de cadastru gi carte funciard:
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