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PENTRU DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATiCĂ A

IMOBILELOR PE SECTOARE CADASTRALE

(conform prevederilor OUG nr. 35/2016)

1. INFORMAŢII GENERALE

În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară demarat de Agenţia

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) În scopul Înregistrării gratuite a

imobilelor În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, sunt finanţate, conform

prevederilor art. 9 alin.(34')-(34'2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,

republicată, cu modificările ulterioare (Legea nr.7/1996), lucrările de Înregistrare sistematică

iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT) având ca obiect sectoare cadastrale din

cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de

calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului

sau posesor.

Prin excepţie, În unităţile administrativ-teritoriale În care nu sunt terenuri În extravilan,

lucrările de Înregistrare sistematică pot fi demarate la nivelul sectoarelor cadastrale din

intravilan.

Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente Iiniare stabile În

timp -şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

Sectoarele cadastrale vor fi stabilite de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară

teritorial Împreună cu primăria Înainte de demararea procedurii de achiziţie publică a
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serviciilor, pentru Întreg UAT- ul, În vederea asigurării unei gestionări eficiente a lucrărilor de

Înregistrare sistematică la nivel de UAT: numerotarea coerentă a sectoarelor cadastrale În

cadrul UAT- ului, asigurarea continuităţii lucrărilor de la un sector cadastralla altul etc.

Sunt exceptate de la finanţare UAT- urile care au demarat lucrări de Înregistrare

sistematică prin protocoale de colaborare Încheiate cu ANCPI. Aceste UAT- uri pot solicita

cofinanţarea lucrărilor de Înregistrare sistematică În condiţiile art.9 alin.(29)-(34) din Legea

nr.7/1996, ori, În cazul În care procedurile de achiziţie nu au fost iniţiate şi lucrările de

Înregistrare sistematică nu au fost contractate, UAT- urile pot solicita Încetarea protocoalelor

de colaborare În vederea obţinerea finanţării, În condiţiile arI. 9 alin.(341 )_(3412) din Legea

nr.7/1996.

Prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 353/24.03.2017, publicat În

Monitorul Oficial nr. 206/24.03.2017 a fost modificată Procedura şi modalitatea 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, aprobată prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016.

II. FINANŢAREA LUCRĂRILOR

Finanţarea lucrărilor de Înregistrare sistematică se realizează În următoarele condiţii:

1. Modalitatea de finanţare:

Contract de finanţare multianual Încheiat Între OCPI şi UAT. Contractul de finanţare se

Încheie pentru cel mult 24 de luni.

Contractele de finanţare Încheiate În anul 2016 pot fi transformate În contracte multianuale

prin prelungirea duratei acestora până la 30.06.2017, prin act adiţional.

2. Bugetul finanţării

Suma aprobată de Consiliul de Administraţie al ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de

Înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale este:
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- 150.000 lei (inclusiv TVA 19%) pentru un UAT, reprezentând credite de angajament

aferente 2017 -2018

- 107.000 lei (inclusiv TVA 19%) pentru un UAT, reprezentând credite bugetare aferente

anului 2017.

Creditul de angajament este suma aprobată prin buget reprezentând limita maximă În

cadrul căreia pot fi Încheiate angajamentele legale În timpul anului bugetar.

Cu alte cuvinte, creditele de angajament reprezintă valoarea maximă În limita căreia

se pot Încheia contracte de servicii.

Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care

se pot ordonanta şi efectua plăti În cursul anului bugetar pentru angajamentele legale

contractate În cursul exercitiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanta şi efectua plăti

din buget pentru celelalte acţiuni.

Astfel, creditele bugetare reprezintă valoarea maximă În limita căreia se pot face

plăţi În cadrul unui contract de servicii, În cursul anului bugetar.

3. Obiectul finanţării

Înregistrarea sistematică a imobilelor situate În extravilan şi, pe cale de excepţie, În

intravilan, dacă UAT- ul nu are imobile În extravilan;

- Numărul de imobile/UAT care pot face obiectul finanţării lucrărilor de Înregistrare sistematică

În anul 2017-2018: Între 100 - 2500.

- Numărul de imobile achiziţionate printr-un contract de servicii: minim 100.

Recomandare: UAT. urile care nu au mai efectuat lucrări de Înregistrare sistematică să

aleagă sectoare mici cu un număr de imobile cuprins intre 150 - 1000.

4. Executanţii lucrărilor

Executanţii lucrărilor pot fi: Persoane Fizice Autorizate - categoria A, B sau D sau

Persoane Juridice Autorizate - clasa 1, II sau III, autorizaţi conform Regulamentului privind

autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt

stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic
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European În vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate În domeniul cadastrului, al

geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al

ANCPI nr.107/201 O, cu modificările ulterioare.

5. Plata aferentă finanţării

- Finanţarea este de maxim 60 lei (inclusiv TVA 19%) per carte funciară deschisă după

recepţia lucrărilor de către OCPI pentru sectorul cadastral determinat.

- În cazul imobilelor la care fac referire prevederile art.11 alin.(22')-(2211), introduse prin OUG

nr.35/2016 (RL 1) se va deconta un preţ pe imobil În cuantum de maxim 60 de lei pentru

cartea funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral şi maxim 50% din preţul per

imobil ofertat (maxim 30 de lei inclusiv TVA 19%) pentru cărţile funciare individuale derivate.

- Nu fac obiectul decontării (RL2):

a) cărţile funciare care au geometrie asociată, Înregistrate În Sistemul Integrat de

Cadastru şi Carte funciară, până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la

baza de date e-Terra;

b) imobilele care sunt cuprinse În planurile parcelare realizate În baza unor contracte

de finanţare din fonduri publice. Prin planuri parcelare În cadrul prezentei proceduri se

Înţelege:

- planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de

achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul,

modul de Întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale În vederea Înscrierii În cartea

funciară, aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară nr. 634/13.10.2006, cu modificările ulterioare şi cele executate conform

Regulamentului de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte funciară,

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară nr. 700/09.07.2014, cu modificările ulterioare, recepţiona te de oficiile de cadastru şi

publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente,

neÎnregistrate În Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
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- planurile parcelare În curs de execuţie, contractate din fonduri publice.

- In cazul În care la nivelul primăriei există prevăzute achiziţii pentru activităţi similare

celor prevăzute de dispoziţiile OUG nr.35/2016, acestea trebuie luate În calcul atât

pentru stabilirea modalităţii de achiziţie cât şi pentru stabilirea valorii ce se va solicita

pentru finanţare conform OUG nr.35/2016, astfel Încât să nu se Încalce prevederile art.

7 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, care se referă la pragurile valorice

pentru achiziţiile publice.

6. Recomandări privind Contractul de achiziţie a serviciilor.

a) Obiectul contractului de servicii trebuie să fie clar definit:

- numărul estimat al imobilelor contractate (minim 100 de imobile, grupate În unul sau

mai multe sectoare cadastrale);

- sectoarele cadastrale să fie identificate prin număr (număr natural de la 1 la n);

- la stabilirea sectoarelor cadastrale să se ţină seama de existenţa unor situaţii clare

referitoare la limita UAT, la limitele sectoarelor cadastrale, având În vedere că modificarea

limitelor sectoarelor cadastrale presupune În general şi modificarea numărului imobilelor, fapt

ce conduce la modificarea obiectului contractului de servicii, respectiv modificarea preţului

contractului. Cu privire la acest aspect subliniem prevederile din Procedură stabilite la ar!. 5

alin. (3), potrivit căruia atât suplimentarea valorii contractului de finanţare cât şi diminuarea

valorii acestuia, trebuie aprobate de către Consiliul de Administraţie al ANCP!.

b) Preţul contractului nu poate fi mai mare decât valoarea contractului de finanţare.

Atenţie: Achiziţia serviciilor finanţate de ANCPI nu se poate combina cu alte surse de

finanţare!

c) Durata contractului de servicii nu poate fi mai mare decât cea a contractului de

finanţare; la stabilirea termenului contractului de servicii recomandăm a se lua În calcul,

perioadele necesare pentru Întocmirea de către UAT a PVR servicii, deschiderea cărţilor

funciare, transmiterea cererii de transfer a fondurilor şi a documentelor doveditoare (până la

30 noiembrie a anului În curs), verificarea documentelor de plată şi aprobarea transferului
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fondurilor de la ANCPI la OCPI, operaţiuni care ar trebui finalizate până la data de 15

decembrie a anului În curs.

d) Având În vedere durata de 24 de luni a contractului de finanţare şi faptul că plăţile se

realizează În cadrul anului bugetar, sectoarele cadastrale trebuie dimensionate astfel Încât

lucrările de Înregistrare sistematică să poată fi realizate şi plătite din creditele bugetare

alocate.

e) Contractul de servicii trebuie să conţină clauze referitoare la penalităţile aplicabile În

cazul depăşirii termenelor prevăzute În contract (0,03%/zi Întârziere din valoarea livrării

Întârziate), efectuarea plăţii la nivel de sector cadastral finalizat, În cazul În care contractul are

ca obiect mai multe sectoare cadastrale, dar plata se doreşte a se efectua pentru un număr

mai mic de sectoare decât numărul total contractat.

III. ETAPE PROCEDURALE DE URMAT DE CĂTRE UAT- uri PENTRU OBŢINEREA
FINANŢĂRII

1. Informarea privind modul de realizare a finanţării lucrărilor de Înregistrare sistematică, prin

participarea la şedinţele organizate de ANCPI/OCPI, studierea Procedurii privind

modalitatea 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 aprobată prin ordinul directorului general al ANCPI

nr.819/28.07.2016, publicată În MO nr.583/01.08.2016, cu modificările ulterioare aprobate

prin ordinul directorului general al ANCPI nr.353/2017, publicat În MO nr. 206 din

24.03.2017 (denumită În continuare Procedură), precum şi de la adresa:

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

2. Primirea Înştiinţării OCPI cu privire la suma alocată UAT- ului pentru finanţare (Însoţită de

modelul contractului de finanţare şi de Specificaţiile Tehnice), respectiv suma aferentă

creditelor de angajament şi creditelor bugetare.

3. Luarea de către UAT a deciziei pentru solicitarea finanţării În vederea realizării lucrărilor

de Înregistrare sistematică, În condiţiile art.9 alin.(341 )_(3412) din Legea nr.7/1996,

introduse prin OUG nr.35/2016 (RL 3).

Pagina 6 din 17

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


.';
",/.-A.NC.P.L

,\GENTI" Nt\TIUNAI.A
DE f:APASTRlI S'
rl"UCnAn IMlIftll.IAI'"

4. Solicitarea finanţării în conformitate cu prevederile aUG nr.35/2016 prin completarea

formularului Anexa 3 din Procedură cu suma necesară şi transmiterea acesteia la acp!.

5. Stabilirea împreună cu aCPI a sectoarelor cadastrale din extravilan (cu excepţia

prevăzută de art.9 alin.(342) din Legea nr.7/1996).

,. Alegerea sectoarelor cu respectarea condiţiilor stabilite În Procedură.

6. Semnarea contractului de finanţare Între Primărie şi acpl.

7. Rectificarea bugetului cu suma prevăzută în contractul de finanţare.

8. Derularea procedurii de achiziţie şi selectarea operatorului economic.

,. Achiziţie directă sau alte metode prevăzute de lege;

,. Se pot derula mai multe proceduri de achiziţie, În vederea Încheierii mai multor

contracte de servicii, cu condiţia Încadrării valorii estimate a procedurilor În

valoarea totală a creditelor de angajament alocate prin contractul de finanţare;

,. Se pot alege PFA categoria A, B sau D sau PJA categoria 1, II sau III.

9. Semnarea contractului de achiziţie publică cu operatorul economic.

10. Numirea responsabililor de contract şi a responsabilului cu raportarea către acpl. Prin

actul de numire a responsabililor de contract se vor stabili şi atribuţiile acestora În ceea ce

priveşte monitorizarea derulării contractului de execuţie a lucrărilor de Înregistrare

sistematică şi raportarea stadiului lucrărilor.

11. Rectificarea contractului de finanţare cu valoarea contractului de achiziţie publică (În cazul

În care contractul de achiziţie se încheie pentru o parte din suma prevăzută În contractul

de finanţare).

12. Rectificarea bugetului cu valoarea contractului de achiziţie publică.

13. Deschiderea contului de trezorerie special pentru primirea sumelor de bani de la aCPI

conform contractului de finanţare.

14. Transmiterea la ANCPI a unei adrese/referat privind aprobarea emiterii ordinului

directorului general al ANCPI pentru informarea cu privire la Începerea lucrărilor de

înregistrare sistematică În sectorul/sectoarele cadastrale contractate, În aplicarea

prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr.7/1996. (RL 7)

Referatul va fi însoţit de Planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ.

teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare
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sistematică, semnat de directorul OCPI şi primar. Planul se va Întocmi ţinând cont de

prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 277/13.06.2016 privind aprobarea

tarifelor pentru publicarea actelor În Monitorul Oficial al României, părţile I-VII: "Actele

Înaintate spre publicare În Monitorul Oficial al României, părţile 1-VII, vor avea un conţinut

lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături

sau adăugări nedactilografiate, care fac de neÎnţeles textul acestora."

IV. DERULAREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATiCĂ

Etapele şi modul de desfăşurare a lucrărilor de Înregistrare sistematică sunt detaliate

În Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare

cadastrale În vederea Înscrierii imobilelor În cartea funciară finanţate de Agenţia Naţională de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI publicat

În Monitorul Oficial al României, Partea 1.

UAT- urile participă la realizarea lucrărilor de inregistrare sistematică prin

activităţile următoare:

1. Furnizarea către operatorul economic a documentelor şi informaţiilor existente În primărie

privitoare la imobilele din sectorul cadastral şi a celor primite de la OCPI, alte instituţii. (RL

4)

2. Realizarea campaniei de informare publică la nivel local. Primarul asigură suportul pentru

desfăşurarea campaniei prin asigurarea spaţiilor necesare precum şi prin Înştiinţarea

deţinătorilor imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia

acestora

, de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile;

, de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

,. de a identifica limitele imobilelor Împreună cu echipele care realizează lucrările de

specialitate;

;;. de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, În etapa de

publicare a documentelor tehnice cadastrale.
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3. Monitorizarea şi raportarea către aCPI a stadiului de execuţie a contractului de achiziţie

publică conform Anexei nr. 4 la Procedură.

4. Contrasemnarea de către primar a documentelor tehnice cadastrale finale conform

prevederilor art.12 alin.(14 )-(18) din Legea nr.7/1996. Contrasemnarea documentelor

tehnice poate fi Înlocuită cu emiterea unei adeverinţe prin care primarul atestă Însuşirea

informaţiilor din Documentele tehnice ale cadastrului copie-spre publicare. (RL 5)

5. Asigurarea spaţiului şi suportului pentru desfăşurarea procedurilor de afişare publică a

documentelor tehnice ale cadastrului, Înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor, În

conformitate cu dispoziţiile capitolului 3.4 din Specificaţiile Tehnice.

aCPI Împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice şi organizează

activitatea de publicare. Publicarea documentelor tehnice se va realiza Într-un spaţiu pus

la dispoziţie de către primărie.

Pe durata perioadei de publicare şi de soluţionare a cererilor de rectificare, prestatorul şi

primăria asigură suport tehnic comisiei, prin reprezentanţi desemnaţi În acest scop.

Afişarea publică a documentelor tehnice se realizează şi on line prin publicarea acestora

pe site-ul ANCPI, site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. k) al Legii

nr. 7/1996. (RL 8)

6. Semnarea de către Primar a procesului verbal de recepţie a serviciilor (PVR Servicii)

prestate de operatorul economic, În baza livrabilelor furnizate prevăzute În Specificaţiile

tehnice şi pe baza procesului verbal de recepţie tehnică semnat de aCPI (PVR Tehnic).

7. Transferul sumelor destinate finanţării de la de la aCPI În contul UAT- ului.

8. Plata către operatorul economic a serviciilor efectuate.

9. Restituirea sumele rămase neutilizate către aCPI prin ardin de Plată.

V. PRECIZĂRIÎN CAZUL COFINANŢĂRII:

Prin excepţie de la prevederile aUG nr.35/2016, În cazul În care situaţia UAT- ului nu se

Încadrează În limitările prevăzute la punctul II, se poate aplica cofinanţarea conform

prevederilor art.9 alin.(29)-(34) din Legea nr.7/1996 (RL 6).

Condiţii pentru aprobarea cofinanţării:
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;;.. Bugetul este stabilit de UAT (poate depăşi 60 de lei per imobil);

>- ANCPI decontează maxim 60 lei (inclusiv TVA) per imobil după recepţia lucrării si

deschiderea cărţilor funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor) pe

sector sau pe Întreg UAT;

>- Lucrările se pot desfăşura atât pe sectoarele din intravilan, cât şi pe cele din

extravilan;

>- Nu exista limitare la număr de imobile;

>- Procedura de achiziţie se va organiza de către UAT.

VI. EXPERIENŢA DIN PROIECTUL PILOT AL ANCPI- CESAR

ANCPI a derulat În perioada 2011-2013 Proiectul pilot privind Înregistrarea sistematică a

imobilelor În 50 de UAT- uri situate În zone rurale. În 16 comune lucrările sunt finalizate, iar in

celelalte 34 de UAT- uri contractele sunt in derulare, lucrările fiind in diferite stadii de

finalizare.

Experienţa derulării lucrărilor de inregistrare sistematică În acest proiect a condus la

următoarele concluzii:

1. Cooperarea dintre instituţiile implicate in derularea lucrărilor de inregistrare sistematică

(Primării, Executanţi, ANCPI/OCPI) reprezintă cheia succesului pentru implementarea

corespunzătoare a proiectelor de acest gen;

2. Primăria şi comunitatea locală sunt principalii beneficiari ai proiectelor de inregistrare

sistematică, deci este foarte importantă implicarea lor În toate etapele de derulare;

3. Este foarte importantă implicarea Primăriei in inştiinţarea prin orice mijloace de publicitate

a deţinătorilor imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au in desfăşurarea

lucrărilor de inregistrare sistematică

4. Trebuie implicaţi in proces formatorii de opinie, persoane cu probitate morală ce se bucură

de increderea cetăţenilor şi pot comunica uşor cu aceştia privitor la ce trebuie să facă

cetăţeanul pe parcursul intregului proces de inregistrare sistematică a proprietăţilor.

5. Primăria trebuie să participe prin intermediul primarului şi a compartimentelor de

specialitate din primărie, la desfăşurare a activităţilor:
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:;. pregătirea datelor privitoare la imobile şi deţinători, necesare desfăşurării

proiectului;

:;. asigurarea condiţiilor de realizare a campaniei publicitare locale: alocarea spaţiilor

necesare, convocarea cetătenilor, etc.;

:;. crearea condiţiilor pentru participarea la proces a categoriilor sociale defavorizate;

> asigurarea spaţiului necesar şi legalizarea copiilor actelor juridice ale deţinătorilor;

> Înştiinţarea şi convocarea cetăţenilor În vederea realizării interviuri lor;

> realizarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului: Înştiinţarea deţinătorilor

cu privire la afişarea rezultatelor, asigurarea spaţiilor pentru afişare şi pentru

funcţionarea comisiei de primire a cererilor de rectifica re a documentelor tehnice

cadastrale, etc.

6. Pentru realizarea interviurilor la teren, alături de echipa Executantului se recomandă

participarea unui reprezentant al primăriei (de preferinţă un membru al comisiei locale de

fond funciar) şi/sau un membru al comunităţii locale, cu sarcina de a ajuta la identificarea

imobilelor şi a deţinătorilor;

7. În cadrul procesului de Înregistrare sistematică a proprietăţilor nu se realizează punerea În

posesie a deţinătorilor, această operaţiune este de competenţa comisiilor locale de fond

funciar În vederea eliberării titlurilor de proprietate;

8. În vederea identificării şi soluţionării cazurilor sociale, se recomandă ca primăria să

desemneze un asistent social din cadrul Serviciului public de asistenţă socială, care să

identifice persoanele vulnerabile, pentru a sprijini participarea lor la lucrări În vederea

Înregistrării proprietăţilor acestora. În cazul UAT- urilor având comunităţi de etnie romă se

recomandă implicarea În proces a expertului local pentru romi sau a reprezentantului

romilor, care să asigure consilierea şi reprezentarea acestora În relaţia cu primăria şi

Executantul; se recomandă implicarea ONG-urilor În asistarea grupurilor vulnerabile pe

parcursul procesului de Înregistrare sistematică.

9. Se recomandă implicarea angajaţilor primăriei În realizarea planurilor parcelare, acolo

unde nu există, prin furnizarea schiţe lor de punere În posesie, planurilor, altor informaţii

necesare stabilirii ordinii titularilor În tarlale, pentru evitarea tergiversării lucrărilor;
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10. Se impune instruirea angajaţilor primăriei privind specificaţiile tehnice ale proiectului,

îmbunătăţirea cunoştinţelor de comunicare şi mediere, prezentarea procedurilor de

soluţionare a cererilor de rectifica re a documentelor tehnice cadastrale.

VII. REFERINŢE LEGISLATIVE

RL 1
Art.11 alin.(221)-(2211) din Legea nr.7/1996:

(221) În cazul imobilelor, respectiv terenuri cu sau fără construcţii situate În extravilan,
care au făcut obiectul legilor fondului funciar, indiferent dacă au fost sau nu Înregistrate
anterior În sistemul integrat şi dacă sunt Împrejmuite sau nu, În măsura În care există deficit
de suprafaţă În sectorul determinat şi nu se pot stabili amplasamentele şi suprafeţele
terenurilor, se va Înfiinţa o carte funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cada strai, În
care se vor Înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor.

(222) În aplicarea dispoziţiilor alin. (221), persoana autorizată procedează la
identificarea limitelor sectoarelor cadastrale care sunt stabilite de Agenţia Naţională, după
cum urmează:
a) efectuează lucrări de măsurare a sectorului cadastral determinat, cu precizarea limitelor

stabile În timp ale acestuia şi a situării În planul cadastral În cazul Înregistrării sporadice;
b) verifică şi preia informaţiile din sistemul integrat pentru cărţile funciare deschise În

sectorul respectiv;
c) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu s-au deschis cărţi

funciare, pe baza titlurilor de proprietate şi a limitelor indicate de către titular, de către
reprezentantul autorităţii publice locale şi de către alte persoane interesate;
d) dacă, pe baza verificărilor pe teren, titularii drepturilor de proprietate sunt de acord cu

amplasamentele corectate şi cu suprafeţele reduse şi propuse de persoana autorizată, pe
baza măsurătorilor efectuate, acesta va lua act de acordul proprietarilor din sector, pe baza
declaraţiilor acestora cuprinse În fişele interviu semnate şi de către titularii drepturilor de
proprietate. În caz contrar, persoana autorizată finalizează documentaţia cadastrală pentru
Întregul sector În care este situată, căreia i se va aloca un singur număr cadastral şi stă la
baza Înfiinţării cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sector, cu indica rea titularilor
drepturilor de proprietate, precum şi a deschiderii cărţilor funciare individuale derivate, În care
sunt Înscrij,i titularii drepturilor din sectorul respectiv.

(22) Cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector va cuprinde Înscrierea În
partea I a suprafeţei de teren identificată conform măsurătorilor, iar În partea a /I-a a titularilor
drepturilor de proprietate.

(224) Titularii drepturilor de proprietate vor fi Înscrişi În cărţi funciare individuale
derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, in care se menţionează
titularul dreptului de proprietate asupra parcelelor din titlurile de proprietate.
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(225) Actualizarea cărjilor funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de
proprietate din sector cu geometria individuală a imobilelor, se poate realiza pe baza
acordului unanim al proprietarilor cu privire la recunoaşterea limitelor şi a amplasamentelor,
precum şi a suprafeţei imobilelor, iar În lipsa acordului unanim, pe baza unei hotărâri
judecătore;,ti definitive.

(22 ) Proprietarul Înscris În cartea funciară individuală derivată din cartea funciară a
titlurilor de proprietate din sector poate exercita liber prerogativele dreptului său de
proprietate, potrivit legii, În regim de carte funciară.

(227) Dispoziţiile alin. (22')-(226) sunt aplicabile şi Înregistrării sporadice, caz În care
cartea funciară se va deschide la cererea oricărui proprietar din sectorul În care au fost emise
titlurile de proprietate, iar detaliile tehnice referitoare la modalitatea de Întocmire a
documentaţiei cadastrale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al directorului
general al Agenţiei Naţionale.

(228) În cazul terenurilor agricole care fac obiectul dispoziţiilor Legii nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere În agricultură, cu modificările ulterioare, se
Înfiinţează cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, cu notarea corespunzătoare În
partea a I/-a a aportului de folosinţă a terenului În favoarea entităţii agricole astfel constituite,
În aplicarea dispoziţiilor art.31-33 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare.

(229) Prevederile alin. (228) sunt aplicabile terenurilor agricole arendate potrivit
dispoziţiilor Legii nr.287/2009. republicată, cu modificările ulterioare, caz În care În cartea
funciară se notează arenda asupra imobilului.

(2210) În cazul imobilelor Înscrise În cărji funciare ai căror proprietari au calitate de
arendatori sau fac obiectul Legii nr.36/1991, cu modificările ulterioare, dispoziţiile privind
deschiderea cărjii funciare a titlurilor de proprietate din sector sunt aplicabile În mod
corespunzător, arendaşul sau entitatea juridică urmând să solicite deschiderea acestei cărji
funciare.

(22") În aplicarea dispoziţiilor Legii nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare,
referitoare la obligativitatea respectării regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de
bunuri imobile, Înstrăinarea imobilelor din cărjiie funciare astfel Înfiinţate se face cu
respectarea limitelor legale instituite de legislaţia specială, În ceea ce priveşte respectarea
destinaţiei speciale a terenului şi dreptului de preemPliune.

RL2
Articolul 5 punctul (11) alin.(7) şi (8) din Procedura privind modalitatea 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, aprobată prin ordinul
directorului general al ANCPI nr. 819/28.07.2016, modificată prin ordinul directorului general
al ANCPI nr. 353/24.03.2017
(7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri:

a) cărţile funciare care au geometrie asociată, Înregistrate În Sistemul Integrat de
Cadastru şi Carte Funciară, până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la
baza de date e- Terra;
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b) imobilele care sunt cuprinse În planurile parcelare realizate În baza unor contracte de
finanţare din fonduri publice. Prin planuri parcelare În cadrul prezentei proceduri se Înţelege:

- planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de
achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul,
modul de Întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale În vederea Înscrierii În cartea
funciartl, aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliartl nr. 634/13.10.2006, cu modifictlrile ulterioare şi cele executate conform
Regulamentului de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte funciară,
aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliartl nr. 700/09.07.2014, cu modifictlrile ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară prin alocarea de numere cada straIe imobilelor componente,
neÎnregistrate În Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

- planurile parcelare În curs de execuţie, contractate din fonduri publice.
(8) in cazul imobilelor prevăzute la art.11 alin.(221)-(221') din Legea cadastrului şi a
publicittlţii imobiliare nr. 7/1996, republicattl, cu modificările şi complettlrile ulterioare, se va
deconta maxim 60 de lei pentru cartea funciartl a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral
şi 50% din preţul ofertat pentru un imobil.

RL3
Art.9 alin. (341)_(34'2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicattl,
cu modificăril.e şi complettlrile ulterioare (Legea nr.7/1996):

(34') In cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţeaztl, În
condiţiile legii, şi lucrările de Înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ -
teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unittlţilor administrativ-teritoriale,
care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv
proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

(342) Prin excepţie de la prevederile alin. (341), În unităţile administrativ-teritoriale În
care nu sunt terenuri În extravilan, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare prevăzute la
alin.(341

) pot demara lucrările de Înregistrare sistematictl la nivelul sectoarelor cadastrale din
intravilan.

(343) Finanţarea lucrărilor de Înregistrare sistematică prevăzute la alin.(34') şi (342) se
efectuează prin alocarea fiectlrei unităţi administrativ-teritoriale de sume de la bugetul
Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, În limita bugetului aprobat şi a acordului
Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare anual, care va conţine inclusiv
clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de ctltre Agenţia Naţională, prin
oficiile teritoriale.

(344
) Alocarea sumelor aprobate cu destinaţia prevăzută la alin. (34') şi (342) unităţilor

administrativ-teritoriale beneficiare se realizează ca urmare a aprobării de ctltre Consiliul de
administraţie, de la o poziţie distinctă de transferuri, din bugetul Agenţiei Naţionale, prin
bugetele oficiilor teritoriale, şi constituie surse de finanţare complementare pentru bugetele
acestora. Sumele primite de unităţile administrativ-teritoriale se evidenţiaztl la o poziţie
distinctă de venituri În bugetele acestora.
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(345) Agenţia Naţională decontează lucrările de Înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale În condiţiile alin. (341) şi (342), În limitele prevăzute la alin.(30)
şi (31).

(346
) Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către

beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al
directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică În Monitorul Oficial al României,
Partea 1.

(347) În vederea asigurării finantării complementare prevăzute la alin.(343) şi (344),
unităţile administrativ-teritoriale care intentionează demararea lucrărilor de Înregistrare
sistematică a terenurilor la nivel de sector cada strai pentru Îndeplinirea obiectivului finalizării
Înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin.(341

) şi (342), au obligaţia
de a transmite oficiilor teritoriale În raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale, solicitarea
de a se Încheia contractul de finantare, În termen de 45 de zile de la intrarea În vigoare a
procedurii f.revăzute la alin. (346

).
(34) La Împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (347

), oficiile
teritoriale vor notifica unitătile administrativ-teritoriale care nu au solicitat Încheierea
contractului de finantare, pentru a solicita Încheierea contractului În termen de 15 zile de la
primirea notificării, sub sanctiunea pierderii finantării.

(349
) Unităţile administrativ-teritoriale care au iniţiat lucrări de Înregistrare sistematică

prin protocoale de colaborare Încheiate cu Agenţia Natională, precum şi unităţile
administrativ-teritoriale incluse În Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prin
proceduri initia te de Agenţia Naţională, sunt exceptate de la prevederile alin.(341) şi (342).

(341°) Efectuarea lucrărilor de Înregistrare sistematică derulate În condiţiile alin.(341
) şi

(342) se face cu respectarea dispoziţiilor alin.(7)-(9), precum şi a dispoziţiilor art.11 alin.(2) -
art. 17.

(3411
) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării complementare

prevăzute la alin.(341
) şi (342) au obligaţia de a respecta legislatia În materia achizitiilor

publice În vigoare, În ceea priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a
contractelor de seNicii, respectarea obligaţiilor din contractele de finanţare, precum şi a
modului de utilizare a sumelor alocate din bugetul Agenţiei Nationale prin program, potrivit
destinatiei pentru care au fost alocate.

(3412
) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia să transmită Agenţiei

Naţionale toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivului
prevăzut la alin.(341

) şi (342
) şi sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea

datelor prezentate.

RL4
Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 7/1996:
(2) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a pune la dispoziţia
Agenţiei Naţionale, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor
referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru
lucrările sistematice de cadastru În vederea Înscrierii În cartea funciară.

RL 5
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Art. 12 alin.(14)-(18) din Legea nr.7/1996.
(14) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior verificării şi recepţiei
acestora de către personalul de specialitate, conform prevederilor alin. (9), În vederea
certificării veridicităţii informaţiilor privitoare la imobile şi la proprietari, posesori, respectiv alţi
deţinători, care au fost furnizate de către acesta. Contrasemna rea documentelor tehnice
cada straie are drept consecinţă insuşirea tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii,
precum şi eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative,
cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, certificatul de atestare a situaţiei juridice şi tehnice a
construcţiilor, adeverinţa prevăzută la art.13 alin. (1) lit. b) şi altele asemenea.

(15) Contrasemnarea documentelor tehnice de către primar sau de persoana
desemnată se poate efectua şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme Însuşirea de
către reprezentantul autorităţii publice locale a informaţiilor cuprinse În documentele tehnice
ale cadastrului.

(16) În situaţia În care documentele tehnice nu au fost contrasemnate, aplicându-se
procedura aprobării tacite, construcţiile se vor Înscrie În cartea funciară fie În baza actelor de
proprietate, fie a situaţiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice Întocmite ca
urmare a identificării realizate conform art.11 alin.(2) lil..Jl şi necontestate În perioada de
afişare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă. Situaţia reflectattl
de documentele tehnice se prezumă a fi În concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală,
până la proba contrară.

(17) Înscrierea construcţiilor În cartea funciară, În procesul de Înregistrare sistematictl
potrivit prezentei legi, nu Împiedică autorităţile competente să aplice sancţiunile prevăzute de
lege În ceea ce priveşte disciplina În construcţii şi serveşte ca bază de stabilire şi calculare a
taxelor şi impozitelor datorate conform legii.

(18) Eliberarea tuturor actelor necesare şi contrasemnarea documentelor tehnice
cada straie de către primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate, se fac În termen de 30 de zile de la Înregistrarea solicitării. "

RL 6
Art.9 alin.(29)-(34) din Legea nr. 7/1996.

(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi
lucrările de Înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale.

(30) Valoarea cofinanţării este În cuantum fix de 60 lei/carte funciară.
(31) În situaţia În care lucrările de cadastru sistematic contractate, În condiţiile alin.

(29), de unităţile administrativ - teritoriale au o valoare inferioară celei stabilite la alin. (30).
Agenţia Naţională va deconta o sumă fixă, care nu poate depăşi valoarea contractului.

(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin.(31) se face de către Agenţia
Naţională, În limita bugetului aprobat, ulterior finalizării Înregistrtlrii sistematice la nivelul
sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al
directorului general al Agenţiei Naţionale.

(33) Plata prevăzută la alin. (29)-(32) se aprobă de Consiliul de administraţie al Agenţiei
Naţionale, la solicitarea expresă a unităţii administrativ-teritoriale, cu menţionarea sumei care
se solicită a se decan ta.
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(34) Fondurile aferente acestor lucrări se vireaza In contul unităţilor administrativ-
teritoriale ulterior Înfiinţării cărtilor funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula
raportat la numărul total de cărti funciare, În aplicarea situaţiilor particulare prevăzute la
alin.(30) şi (31).

RL 7
Art. 11 alin. (1) din Legea nr.7/1996:

(1) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale În care se vor
derula lucrări de Înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţa publică, prin ordin al
directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1,În
scopul informării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor
fizice şi juridice care deţin drepturi referitoare la imobile, cu privire la obligaţia de a furniza
date şi informaţii privitoare la imobile, necesare derulării procesului de Înregistrare
sistematică, precum şi la obligaţia tuturor deţinătorilor de imobile de a verifica corectitudinea
acestor informaţii.

RL 8
Legea nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităJii imobiliare nr. 7/1996, prin care a
fost modificat articolul I punctul 8 articolul 9, alineatele (34 ) şi (3411

) al OUG nr. 35/2016

"(3411
) Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, nu

se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care
au ca obiect contractarea serviciilor de Înregistrare sistematică, de către unităţile
administrativ-teritoriale sau de către Agenţia Naţională, În aplicarea alin. (23). "

RL 9

Ar!. 11 alin. (2) Iit. k) din Legea nr. 7/1996

"k) publicarea şi afişarea. Ia nivel central, pe pagina de internet special creată de către
Agenţia Naţională În acest scop, precum şi la nivel local, la sediul consiliului local sau Într-un
alt loc stabilit În acest scop de către primarul unităţii administrativ - teritoriale, pe pagina de
internet a autorităţii administraţiei publice locale a documentelor tehnice cadastrale;"
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