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Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului 

 

Denumire județ: SĂLAJ 

Denumire UAT: BOGHIȘ 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (2) lit.j din Legea cadastrului și a 

publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Sălaj anunță afișarea publică a documentelor tehnice ale 

cadastrului din cadrul proiectului Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în 

Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Programul Operațional 

Regional – Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” – Lotul 196,  din UAT Boghiș, 

județul Sălaj”. 

 Data de început a afișării: 22.08.2022 

 Data de sfârșit a afișării: 21.10.2022 

 Afișarea documentelor tehnice se face în spațiul pus la dispoziție de către primăria 

comunei Boghiș, precum și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, 

respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop. 

Adresa și locul afișării publice: Primăria Comunei Boghiș, nr. 152, județul Sălaj 

 În conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererile de 

rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediu Primăriei Comunei Boghiș în 

termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţite de documentele doveditoare.   

 Cererile de rectificare a documentelor tehnice pot fi depuse şi electronic, pe pagina 

de internet a ANCPI creată în acest scop.   

 Informații privind Programul Operațional Regional se pot obține pe site- ul ANCPI la 

adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/ 

 

Sergiu PANIE 

DIRECTOR 
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Prenumele şi 

numele 
Funcţia şi 

compartimentul 

Nr. 
înregistrare 

compartiment 
Data Semnătura 

Verificat 
Sergiu Călin 

MARIAN 
Șef Serviciu 

Cadastru 

806/III B 11.08.2022 

 
 
 

Întocmit 
Alexandru 
CATRINU 

Șef Birou 
Înregistrare 
Sistematică 
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