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Spre ştiinţă: Oficiilor de Cadasti.u şi Publicitate lmobiliară

Referitor la:  Aplicarea   dispoziţiilor   referitoare   la  Înscriere   posesiei   de  fapt
pentru  imobilele  din  regiunile  unde  au  fost  aplicate  prevederile
Decretului-Iege  nr.115/1938,  În  cazul  contractelor de  servicii  din
POR 215

Stimate domn,

Având    În    vedere    adresa    dumneavoastră    nr.    352/18.03.2021,    Înregistrată    În
evidenţele   Agenţiei    NaţionaLe    de    Cadastru    şi    Publicitate    lmobiliară    (ANCpl)   cu    nr.
12633/18.03.2021, vă comunicăm următoarek3:

1.  SpecificaţiiLe tehnice aplicabiLe  contractek)r de servicii  din  POR 215

Prevederile  art.  6  alin.   (1)  din  Codul  CMl  stabilesc  faptiil  că   "Legea  cMă  este
aplicabilâ cât timp este În vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă". To+oda\â, atiin. (5) al
aceluiaşi  amcol  reglementează  faptul  că  „D/şpoz@./e  /eg// r)o/. se  ap/bă  Wiwor acfe/or ş/'
faptelor Încheiate sau, dupâ caz, produse ori sâvârş.Ne dupâ intrarea sa în vigoare,  precum
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de Cadastru şi Carte Funciarâ a imobilelor din 215 de  UAT-uri din 37 de judeţe, în cadrul
Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de Înregistrare
a proprietăţilor În zonele rurale din Româniâ"  (POF` 215).

De  asemenea,   precizăm  faptul  că,   modificările  Leqii  cadastrului  şi  a  pubHcităţii
imobiliare   nr.   7/1996,   republicată,   cu   modfficările   şi   completărik=   uNerioare   (Legea   rm.
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activităti   suplirnentare   necesare   realizării   documentelor  tehnice   ale   cadastrului,   se   va
realiza cu aplicarea noiLor prevederi legale aferente etapelor neexecutate.

2.  Aplicarea  dispoziţiilor  referitoare  la Înscriere  posesiei  de fapt pentru  imobileLe din
regiunik3    unde    au   fc)st    aplicate    prevederile    Decretului-lege    nr.    115/1938,    În    cazul
contractelor de servicii din POR 215

Confom  dispozmilor ah.13  alin.  (1)  din  Legea  nr.  7/1996,  „fn  cazu/ /mobwe/or care
fac   obiectul   înregistrârii   sistematice,    În   liDsa    actelor   doveditoare    ale   dreDtului   de
DroDrietate. î_n documentele tehnice se va înscrie i)osesia de fapt asupra imobilulur .
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Totodată, canf-#."d'i.ă=ŢLol-alinoatulul (2) al acelJlaşi arficol, tnschoroaT=k)l
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pentru   unificarea   dispozitiilor   privitoare   la   căr!ile   funciare,    publi_cat   În
în  situatia  În  caie

nr.    115/1938
Monitorul   Oficial  al   României,   Partea   1,   nr.   95  din   27   aprilie   1938,
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cooperativizate  pentru  care  s-a  finalizat  procesul  de  retrocedare  prin  emitere_a  titluri.ler de.
pro-prietate,  precum  şi  imobilelor  sftuate  În  intravilanul  localitâtilor  care  au  fâcut  obiectul
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cum umează:

„Pentru  imobilele  situate  În  regiunile  de  carie funciarâ  supuse  Decretului-Lege  nr.

sistematicâ  se  suprapune  panial  cu  un  numâr topografic,  în  cuprinsul  fişierului  .cgxp]I,  la
introducerea datelor despre imobil, În secţiunea asociatâ pârtii 1 a căriii funciare, în câmpul
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cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu. "
Având  În  vedere  ceLe  mai  precizate,  În  cazul  contractelor de  sen/icii  din  POR  215,

fi avut În vedere  preluarea titularilor din  cănile funciare  vechi,  ar fi  prevăzut în  mod  expres
acest lucru.

Cu deosebftă consideraţie,

Mircea Viorel POPA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

pcnm    Victor Adrian  GRIGORESCU

DIRECTOR DIRECŢIA DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
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