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ANUNT, ORGANIZARE EXAMEN DE AUTORIZARE
Comisia de autorizare din cadrul Oficiului de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
din Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, Nr. 34, anunţă că În luna mai a anului În curs va organiza,
În conformitate
examenul

cu prevederile

de autorizare

Ordinului directorului

General al ANCPI

nr. 107/2010,

pentru persoanele fizice care solicită autorizarea

În vederea

realizării lucrărilor de specialitate În domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei
PENTRU ÎNSCRIEREA
PREZINTE

CU DOSARUL

LA EXAMEN

CANDIDATII
,

DE AUTORIZARE

LA

SUNT RUGATI
,

SECRETARUL

SĂ SE

COMISIEI

DE

AUTORIZARE, DOAMNA Veronica IGNA, PÂNĂ CEL TÂRZIU DATA DE 19.10.2017.
Conform prevederilor Ordinului nr. 107/2010, art. 6 "În vederea obţinerii autorizării,
persoana fizică, cetăţean român, prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI,
după caz, care cuprinde următoarele documente:
a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
c) listă a lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând:
denumirea lucrării, zona În care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa
aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
d) diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi
perfecţionare;
e) documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă
actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel Încât să poată fi făcută echivalarea
cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;
f) certificat de cazier judiciar, În copie;
g) certificat de cazier fiscal, În copie;
h) chitanţă pentru plata taxei de autorizare, În copie;
i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.
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