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D E CI Z I E 

Nr.546 din 22.07.2020 
privind instituirea unor măsuri referitoare la desfăşurarea activităţii de susținere a 

audeintelor la nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în scopul 
prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus  

 
Având în vedere:  

          - referatul Serviciului Juridic, resurse Umane, Secretariat şi Petiţii nr.12530C din 
22.07.2020; 

 - buna desfăşurare a activităţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov; 
 

 În conformitate cu: 
- prevederile H.G. nr.553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art.17 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID -19; 

 

În temeiul art.18, alin. (2) din Hotarârea de Guvern nr. 1288/28.12.2012 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a art. 9 alin.(2)  din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul 
Directorului General al A.N.C.P.I. nr.1.445/2016 

 Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, Ing. Ruxandra 
Nicoleta GHIBA numită prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.603 din 
26.07.2018, emite prezenta 

 
DECIZIE: 

 
Art.1 (1) În contextul situaţiei epidemiologice, generate de virusul SARS-CoV 2, în 

scopul prevenirii şi controlului infecţiilor, începând cu data de 23.07.2020 se suspendă 
desfășurarea activității de susținere a audiențelor la directorul și registratorul șef din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov.  

 
                   (2) Inginerul șef va ține on line audiențele cu persoanele autorizate, cu 
programare prealabila.  
 
                  (3) Convocările cu persoanele autorizate se vor ține tot on line, cu programare 
prealabila.  

Art.2 Consultarea documentelor din arhivă și a cărților funciare din cadrul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov se suspendă începând cu data de 23.07.2020. 
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Art.3 Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin 

corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronic sau poșta. 
 
Art.4 Servicul Publicitate Imobiliară, Serviciul Cadastru, Biroul Arhivă și Serviciul 

Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiții  vor îndeplini  formalităţile ce decurg din 
prezenta decizie. 

 
  Art.5 Prezenta decizie a fost întocmită într-un exemplar. 
 

DIRECTOR                                                 
 

    Avizat pentru legalitate, 

Consilier juridic 

              

  Întocmit, 
  Şef Serviciu Juridic, Resurse Umane, 
               Secretariat şi Petiţii 
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