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10745/06.04.2021

Căti.e:                 S.C. ADRICARD  PROJET S.R.L.

Spre ştiinţă:   Oficiului de Cadastru şi Publicitate lmobiliară Galaţi

Referitor la:    Înscrierea   suprafeţelor   imobilelor  În   documentele   tehnice   ale
cadastrului, În situaţia existenţei unui deficit de suprafaţa la nivel
de tarla şi/sau sector cadastral

Stjmate Domn,

aLAgen,,e:aN:,ŢnaarFeâeacd:::ei,:uşT::3r:,:as,t:Îmn.rb,:a:g:AOîgg:)':uÎ::e:;st7r4a:Îo:ToşLŢ32Ţ:ejâ
comunicăm  următoarele:

1.   Refieritor la modul de Înscriere a suprafeţelor imobiLelor în documentek3 tehnice ak3
cadastruLui,  În  situaţia  existenţei   unui  deficr[  de  suprafaţa   La  n.lvel  de  tarla  şvsau  sector
cadastral se va proceda astfel:

1 ) În cazul unui sector cadastral compus din mai multe tarlale, la nivelul căruia se
constată  un  deficit  de  suprafaţă,  se  vor  aplica  prevederile  refemoare  la  deficitul  de
suprafaţă  la  nivel de sector cadastral, fiind  incidente prevederile art.  11  alin.  (221)-(226) din

+

+

Legea   cadastrului   şi   a   publicităţii   imobiliare   nr.   7/1996,   republicată,   cu   modificările   şi
completările  ulterioare (Lege). În acest caz,  pentru Înscrierea amplasamentelor corectate şi
a  suprafeţelor  diminuate  aferente  imobilelcir  situate  Într-un  sector  cadastral  cu  deficit  de
suprafaţă,  este  necesar  acordul  proprietarilor  din  sector,  exprimat  prin  semnarea
declaraţiei din cuprinsul fişei de  interviu. conform prevederilor art.11  alin.  (222) lit. d) din
Lege.

2) În cazul  unui sector cadastral compus din mai  multe tarlale,  la  nivelul căruia
nu se  constată  un  deficit de suprafaţă, însă există  un  deficit de suprafaţă  la  nivelul
uneia sau mai  multor tarlale componente, se vor aplica prevederile referitoare la deficitul
Li  suDrafată  la  nivel de tarla, fiind  incidente  prevederile art.  11  alin.  (20)  -(22) din  Lege. În
acest  caz,  suprafiaţa  fiecăui  imobil  din  tarlaua  respectivă  se  va  diminua  propor[ional  cu
suprafaţa din titlul de proprietate, fără a fi necesar acordul proprietarilor, excepţie făcând
imobilele  Înregistrate  anterior  În  sistemul  integrat  de  cadastru  şi   carte  funciară   a  căror*uprafaţă este mai mică sau egală cu cea Înscrisă În titlul de proprietate.

Precizăm  că,  În  această  situaţie,  legiuitorul a  prevăzut posibilitatea  ca  diferenţa  de
suprafaţă să fie atribuită ulterior, Ia cerere, în condiţiile legii. Astfel,  potrivit prevederilor
art.11  al.iri.  (20)  ţi  (21) ...,  (...)  ulterior finalizârii  procedurilor  de  inventariere  a  terenurilor,

prevâzute de Legea nr.165/2013 privind mâsurile pentru finalizarea procesului de restituire,
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În naturâ sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist În
România, cu modificările şi completârile ulterioare,  se va proceda,  Ia cererea proprietarului,
Ia  atribuirea  diferenţ&i  d.e  suprafaţâ,  în  condqiile  legii". .iar  „diferenţa  de  suprafaţâ  de  teren

prevâzută la alin. (20) se va acorda din terenurile care pot face obiectul restituirii în naturâ În
limita  disponibilului  din  unitatea  administrativ-leritorialâ  unde  se  efectueazâ  înregistrarea
sistematicâ, iar În cazul În care nu mai există disponibil, comisiile abilitate conform legilor de

:.   restituire  a  proprietâ|ii  au  posibilita±ea  sâ  propunâ  şi  să  stabileascâ  acordarea  de  mâsuri
qi-compensat6rii, în cohdifiiie iegii".

+

3) În cazul unui sector cadastral compus dintm singură tarla, la nivelul căruia  se
constată un deficit de suprafaţă se vor aplica prevederile referitoare la deficitul de suorafată
la  nivel  de  tarla,  fiind  incidente  prevederile  art.  11   alin.  (20)  -  (22)  din  Lege.  În  acest  caz,
suprafaţa fiecărui  imobil  din  tarlaua  respectivă  se  va  diminua  propoDonal  cLi  suprafaţa  din
t"ul  de  proprietate,  fără  a  fi  necesar  acordul  proprietarilor,  excepţie  făcând  imobilek3
Înregistrate anterior În sistemul integrat de cadastnj şi carte funciară  a căror suprafaţă este
mai mică sau egală cu cea Înscrisă În titlul de proprietate.

Ca şi În cazul menţionat la pct.1.2, diferenţa de suprafaţă poate fi atribuită ulterior,
la cerere, in condiţiile legii.

Avâncl În vedere faptul că, potrivit Contnacft+/u/ de presft]re ser`^c# nr. 88803. 02.2020,
fiecare  dintre  sectoarele  cadastrahe  nr.12,19  şi  21  cuprinde  şi  afte  tarLale,  pe  Lângă  cele

+
pentru care aţi stabilit faptul că există  un deficit de suprafaţă  (tarlalele nr.  28,  82 şi 79), este
neoesar  să  verificaţi  dacă  există  deficit  de  suprafaţă  şi  la  nivelul  sectoarelor  cadastrale
amintite  şi,  În  func!ie  de  situaţia  constatată,  să  procedaţi  conform  procedurii  descrise  la

punctele 1 ) - 3) din prezenta.

H.    În ceea ce priveşte contrasemnarea documentelor tehnice ale cadastrului, facem
următoarele precizări:

Potrivit  prevederilor  art.   12  alin.   (14)  din   Lege,   primarului  Îi  revine  obligaţia  de  a

Qr"cca?fnmtiaspee==na:u°,Cudmeenstpe=c,:;tihant:C,eccoandfao::':;eavnetde:jr;:rvear,#:Câîs):'îrnec::Iee'maaucs3rir:#rij
veridicftâtii informaţiilor privftoare la imobjle şi la proprietari, posesori, respectiv alţi deţinâtori,
care au fiost fumizate de câtre acesta".^lrwederâm iap+ul câ.  „refuzul  semnârii  sau  eliberârii  de  câtre  reprezentantul  unitătii

administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizârii lucrărilor de cadastru sau pentrij
Înscr/.eiea În cariea func/.ariă" constituie contravenţie potrMt prevederilor art. 46 alin.  (2) lit.  1)
din  Lege.

Totodată,  precizăm faptul  că,  potrivit  art.  491  alin.  (1)  din  Codul  administrativ, „or/.ce+,ersoanâ câre se consideră vâtâmatâ într-un drept al sâu sau într-un interes legitim se poate
adresa instanţei judecătoreşti, În conditiile legii, împotriva autoritâtii sau instituiiei publice care
a emis actul sau care a refuzat sâ rezolve cererea referitoare la un drept subiestiv sau la un
interes  legitim".  De  asemenea,  „autorită|ile  şi  instituţiile  publice  răspund  patrimonial,  din

7riri-ri-riri'ri:"*Li-:±u_T5=ti+_H.m22Umr?RO.AINIAC-:=!LED=CmT=r
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bugetul propriu, peritru pagubele materiale sau morale cauzate prin acte administrative, prin
refuzul  nejustificat  de  a  soluţiona  o  cerere  sau  prin  nesoluţionarea În  termen  a  acesteia''.
conform prevederilor art.  575 alin. (1 ) din Codul administrativ.

În considerarea faptului că o comunicare eficientă şi o bună colaborare Între entităţile
implicate (ANCpl şi oficiile teritoriale,  persoanele fizice sau juridice autorizate care realizează
serviciile  de  specialitate,  notarii  publici,  autorităţile  şi  instituţiile  publice  centrale  şi  locale,
regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital parţial de stat, precum şi alte entităţi care
deţin   În    administrare   terenuri   aflate   În    proprietatea    statului    român    sau    a    unităţilor
administrativ-teritoriale   şi   persoanele   fizice   şi  juridice   care  deţin   drepturi   reale   asupra
imobilelor)    constituie    premise    importante    pentru    realizarea    lucrărilor   de    Înregistrare
sistematică a imobilelor,  vă asigurăm de Întreg sprijinul şi colaborarea noastră.

În  acest  sens,  informatii  detaliate  privind  Programul  Naţional  de  Cadastru  şi  Carte
Funciară,  inclusiv referitor la drepturile şi obHgaţiile părţilor implicate,  pot fi obţinute atât de la

* Direcţia  de  Înregistrare  Sistematică  din  cadrul  ANCpl  (e-mail:  dis®ancDi.ro),  cât  şi  de  la
oficiile teritoriale de cadastru Şi publicitate imobiliară.

Cu deosebită consideraţie,

Mircea Viorel POPA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
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pcnuii            Victor Adrian GRIGORESCU

Director Direcţia de Înregistrare Sistematică
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