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Către: Domnul  Mii.cea Cicmerean

e-mail :  mircea.cicmerean@amail.com

Spre ştiinţă: Oficiilor de Cadastru şi Publicitate lmobiliară

+            Referitor la: Adresa înregistrată la ANCpl sub nr. 49294#8.10.2020

Stimate domn,

Ca    urmare    a    solicitării    dumneavoastră,    Înregistrată    la   Agenţia    Naţicmală    de

Cadastru   şi   Publicitate   lmobiliară   sub   nr.   49294/28.10.2020,   cu   privire   la   posibimatea

repoziţionării   imobilelor   ale   căror   coordormte   au   fost   determinate   în   sistem   local,   vă

comunicăm:

Po\r.\v.i+ airt.116 din  Regulamentul  de  avizare,  recepţie şi înscriere În  evidenţele de

cadastru şi carte funciarâ,  aprobat prin Ordinul directorului general al ANCpl  nr. 700R014,

cu  modificările  şi  completârile  ulterioare  (Regulament),"  (1)  Suprapunerea v.ir`ualâ  exiistâ

doar în  baza  de  date  grafică  a  oficiului  teritorial,  imobilul  nefiind  afectat de suprapunere în

+teren  S  este generată de erori  de  măsurare,  prelucrare  a  datelor st  integrare În  baza  de
date.

(2)  Suprapunerea virtuală se soluţicmează prin operaţiunea de repoziţionare.

(3)  Dacă documentaţia de repoziţionare nu este realizată de către persoana autorizată În

termenul  stabm  de  inspector,  din  motive  nejustificate,  aceasta  este  sancţionată  conform

prezentului  regulament.

(4)   Dacă   rectificarea   coordonatelcm   imobilului   implică   modificarea   suprafeţei   cu   un

procent   care   depăşeşte   +/-   2%,    persoana   autorizată   Întocmeşte   documentaţia   de
actualizare informaţii tehnice.

(5)   Dacă   la   întocmirea   documentaţiei   de   actualLzare   informaţii   tehnice,   propnetarul

imobilului   poziţionat  greşit   refuză   să  Îşi   exprime   acordul   sau   nu  este  găsit,   persoana

autorjzată dă  o declaraţie cu  privire la  aceste aspecte,  În termenul  stabim de inspector.  În
+baza  declaraţiei  persoanei  autorizate  S  a  referatului  de  constatare întocmit de  inspector,

aprobat  de  inginerul  şef,  inspectorul  actualkează  datele  textuale  referitoare  la  teren  În
+   sistemul   integrat  de  cadastru   şi   carte  funciară,   prin   completarea   rubricii   Observaţii   cu

menţiurea  "lmobil Înregistrat În  planul  cadastral  fără formă  şi  localizare  corectă".  Această
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menţiune  se va face şi  pe  planul  de  amplasament şi  delimitare din  arhiva  oficiului  teritorial

şi  nu constituie piedică la recepţia altei  documentaţii  cadastrale poziţionate corect.

(7)  Prevederile  alin.  (5)  sunt  aplicabile şi  cu  prilejul  conversiei  geometriei  imobilelor care

au făcut obiectul documentaţiilor cadastrale Întocmite în sistem local.  "

Conform  art.  380  din  Regu/amenf," repoziţionarea  este operaţiunea de  rectificare a

coordonatelor   imobilului    poziţionat   greşit   În    planul    cadastral,    prin    rotaţie,    translaţie,

modificarea   geometriei    anterior   recepţionate.    Modificarea   geometriei    poate   duce   la

modificarea  suprafeţei  imobilului  care  nu  poate  să  depăşească  +/-  2  %  fată  de suE]p{aţa

măsurată Înscrjsă În cartea funciară sau În actul de proprietate.  Modificarea geometriei şi a

suprafeţei   În   cadrul   repoziţionării   nu   implică   modificarea   limitelor  fizice,   ci   actualizarea

bazei  de  date  a  cadastrului  În  urma  remăsurării  aceloraşi  limite  ce  defineau  imobilul  la

momentul întocmirii documentaţiei anterioare;"

Având   în   vedere   cele   de   mai   sus,   apreciem   că   repoziţionarea   imobilelor   cu

coordonate   determinate  În   sistem   local,   recepţionate   anterior   de   oficiile   teritoriale   se

poate  realiza  odată  cu  conversia  geometriei  jmobilului  În  sistemul  integrat  de cadastru  şi

carte  funciară  sau  la  constatarea  existenţei  unei  §uprapuneri  virtuale  cu  prilejul  recepţiei

documentaţiei  cadastrale de primă Înscriere pentru  un imobil  poziţionat corect.

Cu deosebită consideraţie, rl
Mircea Viorel  POPA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Semnat  digital de Mircea-

Viorel  Popa
I)aia.  2020  I  1.1o  13.1119
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Director Direcţia de Cadastru şi Geodezie
loan Cristian BUZAş

Digitally signed  by loan{nstian

loan-Cristian  Buzas  Buzas
Date:  2020.i  1,09  i 6;11 :42  m2'00'
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