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Agenlie Nalionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - ANCPI - Ordin nr. 3442/2019
din 18 decembrie 2019

0 Fi§a

actului

Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea
completarea Regulamentului de avizare, receptie
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,
aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliard nr.
700/2014

In vigoare de la 06 ianuarie 2020
Publicat In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1055 din 31 decembrie 2019.
Forma aplicabila la 06 ianuarie 2020.
Avand in vedere dispozifille art. 4 lit a) ci c), art. 20 ci art 24 alin. (2) din Legea
cadastrului ci a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modifica rile ci completarile
ulterioare,
In temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului ci a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
republicata, Cu modificarile ci completarile ulterioare,
directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru ci Publicitate Imobiliara emite
prezentul ordin.
Art. I. - Regulamentul de avizare, receptie i inscriere in evidentele de cadastru §i carte
funciara, aprobat prin Ordinul directorului general at Agentiei Nationale de Cadastru §i
Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
571 §i 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificarile ci completarile ulterioare, se modifica §i se
completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, i infra' In
vigoare la data de 6 ianuarie 2020.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publidtate
Imobiliara,
Radu-Codrut ?tefanescu

BucureVi, 18 decembrie 2019.
Nr. 3.442.
ANEXA
Regulamentul de avizare, receptie §i Inscriere in evidentele de cadastru ci carte funciara,
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru §i Publicitate
Imobiliara nr. 700/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 §i 571 bis
din 31 iulie 2014, Cu nnodificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza
dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 se modifica i va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Accesul la informatiile continute in bazele de date ale Agentiei Nationale se
face numai de catre persoanele autorizate in acest scop, pe baza de utilizator ci parola.
Utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea elementelor de acces. Consecintele
transmiterii elementelor de acces catre alte persoane sunt imputabile exclusiv titularului de
cont."
2. La articolul 12, alineatul (6) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(6) Dreptul de proprietate se intabuleaza asupra intregului imobil. in cazul coproprietatii
se vor mentiona coproprietarii cunoscuti §i cota-parte cuvenita acestora, atunci cand este
determinata, cu privire la celelalte cote-parti din dreptul de proprietate urmand a se face
mentiunea «proprietar neidentificat»."
3. La articolul 12, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul
cuprins:
"(7) Dup5 deschiderea cartii funciare, obiectul intabularii sau inscrierii provizorii II poate
constitui intregul imobil sau o cota- parte determinata din acesta."
4. La articolul 18 alineatul (2), dupa litera cc) se introduc dou5 noi litere, literele dd) §i ee),
cu urmatorul cuprins:
" dd) obligatia privind folosinta monumentului istoric (servitute constituita in folosul
imobilului);
ee) contractul de leasing care are ca object utilizarea bunurilor innobile."
5. Articolul 19 se modifica ci va avea urmatorul cuprins:
" Art. 19. - Notarea in cartea funciara se efectueaza in baza inscrisului constatator al
dreptului, faptului sau raportului juridic supus notarii, intocmit in forma prevazuta de lege, a
hotaradi judecatore§ti definitive/definitive §i irevocabile, dup5 caz, on a actului
normativ/administrativ care constata sau atesta dreptul, faptul on raportul supus notarii."
6. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu urmatorul cuprins:
" Art. 211. - (1) Rangul inscrierii este determinat de data, ora §i minutul inregistradi
cererii. Rangul poate fi schimbat prin conventia partilor numai pentru ipoteci. Daca mai
multe cereri de Inscriere a unor drepturi de ipoteca asupra aceluia§i imobil au fost depuse
in aceea§i zi, fara a se putea stab iii ordinea depunerii, drepturile de ipoteca se intabuleaza
cu acelaci rang. Mentiunea privind rangul egal se inscrie la rubrica «observatii» in cartea
funciara.
(2) C5nd inscrierile privind dreptul de proprietate ci celelalte drepturi reale principale
asupra aceluiaci imobil sunt cerute in acela§i timp, drepturile infra in concurenta ci primesc
provizoriu rang egal, urmand ca instanta s5 dispuna conform art. 890 din Codul civil.
Mentiunea privind rangul egal se inscrie la rubrica «observatii» in cartea funciara."
7. La articolul 25, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(2) in situatia in care masuratorile au fast efectuate prin tehnologie GNSS, documentatia
in format digital va fi completata cu acestea."
8. La articolul 26, litera h) se abroga.
9. La articolul 29, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (2) Persoana autorizata este obligata s5 execute masuratorile la teren. Toate paginile
din documentatie vor fi numerotate. Certificarea documentatiilor intocmite de persoana
autorizata se realizeaza potrivit dispozitiilor art. 58 din Regulamentul privind autorizarea §i
recunoa§terea autorizarii persoanelor fizice §i juridice in vederea realizarii §i verificarii
lucrarilor de specialitate in donneniul cadastrului, geodeziei §i cartografiei pe teritoriul
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems 2015.

Pagina 3 / 14

Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru §i
Publicitate Imobiliara nr. 107/2010, Cu modificarile §i completarile ulterioare."
10. La articolul 36 alineatul (1), litera d) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"d) deternninarea de catre persoana autorizata a elementelor fixe existente la teren, din
interiorul i vecinatatea imobilului §i reprezentarea acestora pe planul de amplasament §i
delimitare in format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii
de folosinta se pot determina ci prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe
suprafata imobilului, §i se reprezinta pe planul de amplasament §i delimitare prin linii
intrerupte §i coduri. In interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au
categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan §i mai mare de 300 mp
in extravilan. Se vor reprezenta constructiile definitive situate in interiorul imobilelor. Valorile
suprafetelor se rotunjesc la metru patrat. Suprafata utila a incaperilor din unitatile
individuale se determina cu o zecimala."
11. La articolul 39, alineatul (6) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(6) Cererii de receptie §i/sau inscriere i se ata§eaza inscrisul care constata actul sau
faptul ce constituie temei al inscrierii, in original sau in copie legalizata, documentatia
cadastrala, dupa caz, precum §i dovada platii tarifului aferent serviciului solicitat, Cu
exceptia scutirilor prevazute de lege."
12. La articolul 39, alineatul (8) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (8) Cererea de receptie ci/sau inscriere, odata inregistrata, nu mai poate fi modificata
sau connpletata cu noi capete de cerere, cu exceptia inscrierilor care pot fi efectuate din
oficiu."
13. La articolul 39, alineatele (9) §i (10) se abroga.
14. La articolul 40, alineatul (2) se modifica ci va avea urmatorul cuprins:
'(2) inregistrarea in Registrul general de intrare a cererilor avand ca obiect serviciile de
cadastru §i/sau publicitate imobiliara prestate de unitatile subordonate Agentiei Nationale se
efectueala pentru toate categoriile de solicitanti in zilele de luni-joi, intre orele 8,30-14,00,
iar in zilele de vineri, intre orele 8,30-13,00. Acela§i program se aplica §i pentru
inregistrarea on-line a cererilor."
15. La articolul 40, alineatul (3) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (3) Eliberarea lucrarilor de cadastru §i publicitate imobiliara se efectueaza pentru toate
categoriile de solicitanti, in zilele de luni-joi, in intervalul orar 11,00-16,00, iar in zilele de
vineri, in intervalul orar 9,30-13,30."
16. La articolul 40, alineatul (6) se abroga.
17. La articolul 40, alineatul (7) se nnodifica ci va avea urmatorul cuprins:
" (7) Cererea de inscriere poate fi depusa de titularul dreptului sau de persoana interesata
in efectuarea inscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care i§i dovede§te
calitatea prin procura autentica sau imputernicire a reprezentantului persoanei juridice, de
avocatul imputernicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul
judecatoresc, de persoana fizica sau juridica care a intocmit documentatia cadastrala,
precum §i de succesibilii defunctului care i§i dovedesc calitatea conform anexei nr. 24 la
Ordinul nninistrului finantelor publice §i al ministrului administratiei §i internelor nr. 2.052
bis/1.528/2006."
18. La articolul 41, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (2) Cererile de inscriere primite prin fax se inregistreaza in registrul general de intrare.
Cererea, cu actul in original sau copia legalizata, se transmite prin po§ta cu confirnnare de
primire sau direct, in aceeaci zi in care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii."
19. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu urmatorul cuprins:
"Art. 411. - Personalul de specialitate din cadrul oficiului teritorial, care primecte petentii
in audienta conform atributiilor stabilite prin fi§a postului, nu poate acorda consultatii juridice
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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In sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea §i exercitarea profesiei de avocat,
republicata, Cu modificarile §1 completarile ulterioare, §i al Legii notarilor publici §i a activitatii
notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare."
20. La articolul 46, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (2) Dup5 emiterea incheierii de carte funciara, daca imobilul a facut obiectul legilor
proprietatii, registratorul comunica persoanei responsabile cu DDAPT numarul cadastral
aferent imobilului, in vederea completarii acestuia in aplicatia DDAPT."
21. Articolul 48 se modifica ci va avea urmatorul cuprins:
" Art. 48. - (1) Inspectorul verifica documentatia din punct de vedere tehnic, tinand cont
de toate piesele existente la dosar, iar in cazul in care documentatia este incompleta sau
exista piese care necesita refacere/modificare incorecta, inspectorul emite nota de
respingere §i o transmite impreuna Cu documentatia la serviciul de publicitate imobiliara.
Nota emisa de inspector va sta la baza incheierii de respingere.
(2) Referatul ce cuprinde nota de respingere pentru o documentatie de receptie/receptie
§i inscriere in cartea funciara se redacteaza in comun de catre serviciul de cadastru ci cel
de publicitate
(3) Persoanele autorizate au obligatia sa urmareasca in sistemul electronic informatic
cererile inregistrate la oficiile/birourile teritoriale i sa raspunda convocarii in termenul
stabilit, neprezentarea find sanctionata conform reglementarilor in vigoare.
(4) Daca documentatia nu a fost receptionata din cauza nerespectarii prevederilor cu
privire la convocarea pentru lamuriri, inspectorul care a verificat documentatia completeala
nota de respingere din referat §i o transmite impreuna cu documentatia serviciului de
publicitate imobiliara in vederea intocmirii incheierii de respingere.
(5) Asistentul registrator §i registratorul verifica documentatia din punct de vedere juridic,
iar incheierea de respingere va fi motivata atat din punct de vedere tehnic, cat 0 din punct
de vedere juridic. Motivarea incheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi
preluata din nota inspectorului."
22. La articolul 49, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (2) Inginerullef coordoneaza, verifica §i controleaza activitatea desfa§urata de
inspectorii din cadrul oficiului teritorial."
23. La articolul 50, litera f) se modifica §i va avea urnnatorul cuprins:
'f) emiterea referatului cu nota de respingere pentru documentatiile intocmite incorect;".
24. Articolul 57 se modifica ci va avea urmatorul cuprins:
" Art. 57. - Comunicarea documentelor specifice/incheierilor Gate persoanele interesate
se face in mod direct, Cu semnatura de primire sau prin alte nnijloace de comunicare care
asigura confirmarea de primire, precum §i protectia datelor Cu caracter personal."
25. La articolul 66, alineatul (1) se modifica i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 66. - (1) Oficiile/Birourile teritoriale elibereaza copii certificate ale documentelor
emise de catre acestea ci copii ce poarta mentiunea «conform cu exemplarul din arhivav
ale inscrisurilor ce se afla in arhivele oficiului/biroului teritorial, cu respectarea dispozitiilor
legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ci libera circulatie a acestor
date."
26. La articolul 66, alineatul (5) se modifica ci va avea urmatorul cuprins:
" (5) Copiile solicitate se elibereaza in conditiile alin. (1) ci cuprind numarul 0 data
inregistrarii cererii, semnatura ci parafa referentului."
27. La articolul 67, alineatele (2), (3) 0 (4) se modifica ci vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In aceasta situatie, anterior predarii, cartea funciara se converte§te in format digital 0
se intocme§te un proces-verbal in care se mentioneaza cartea funciara ci documentele
predate in original, denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau §ef,
dupa caz, denumirea institutiei care ridica originalele, numele ci calitatea persoanei care lea ridicat, datele din adresa de solicitare a predarii actelor juridice, data ridicarii 0 data la
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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care se preconizeaza s5 fie inapoiate, numele §i semnatura celui care pre* respectiv ale
celui care prime§te.
(3) in arhiva, in locul cartii funciare §i actelor ridicate, se vor lasa o copie certificata prin
semnatura i tampi15, precum §i un exemplar al adresei de ridicare §i al procesului-verbal
incheiat. In baza procesului-verbal §i a adresei de ridicare se inregistreaza in RGI o cerere
din oficiu, iar in partea a II-a a cartii funciare electronice se efectueaza o mentiune in care
vor fi precizate denumirea institutiei care a ridicat originalul cartii funciare sau actele care au
stat la baza inscrierii, data la care au fost ridicate §i documentul in baza caruia au fost
solicitate.
(4) incheierea emisa in conditiile alin. (3) nu este supusa cailor de atac."
28. La articolul 72, alineatul (3) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(3) in cazul in care pot fi inlaturate impedimentele de care depinde solutionarea cererii,
registratorul sau inspectorul poate convoca partite, printr-o adres5 de comunicare, in care
se vor preciza locul, data §i ora prezentarii. Termenul de solutionare a cererii va fi prelungit
cu maximum 10 zile. Concluziile convocarii vor fi mentionate intr-un proces-verbal semnat
de Orli, care se ata§eaza la dosarul cererii."
29. Articolul 75 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 75. - Cererile de receptie §i/sau inscriere impreuna cu mapa cu inscrisuri
incheierile de carte funciara se pastreaza permanent in arhiva biroului teritorial, conform
nomenclatorului arhivistic."
30. La articolul 76, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentatia intocmita in aplicarea art. 1.051 din Codul de procedura civila se
avizeala tehnic de calm oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fara a se
atribui nun.* cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare."
31. Articolul 77 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
Fluxul integrat de cadastru §i carte funciara presupune parcurgerea
" Art. 77. urmatoarelor etape:
- la inregistrarea in RGI cererea electronica este alocata in mod aleatoriu inspectorului,
asistentului registrator §i registratorului, dupa caz;
- in functie de obiectul cererii, inspectorul acceseaza modulul de cadastru al sistemului
integrat, parcurgand etapele din aplicatia informatica;
- dac5 din punct de vedere tehnic documentatia indepline§te cerintele impuse, inspectorul
integreala imobilul in baza de date ci aloca numar cadastral, dupd caz;
- daca documentatia cadastrala este incorecta se completeaza nota de respingere din
referatul generat de aplicatie;
- inspectorul solutioneaza cererea prin admitere sau respingere;
- dup5 solutionarea cererii de catre inspector cererea electronica se transmite serviciului
de publicitate imobiliara, impreuna cu documentatia analogica;
- serviciul de publicitate imobiliara emite incheierea de carte funciara de admitere sau de
respingere."
32. La articolul 79, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
urmatorul cuprins:
"(31) Se intocme§te documentatie cadastrala de prima inscriere in sistemul de cadastru
§i carte funciara, cu atribuire de numar cadastral, pentru inscrierea dreptului de proprietate
asupra unui lot dobandit in temeiul hotararii judecatore§ti definitive/definitive §i irevocabile
de ie§ire din indiviziune, in situatia in care exista raport de expertiza, dar nu este
receptionat de oficiul teritorial."
33. La articolul 83 alineatul (1), litera i) se abroga.
34. La articolul 83, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
urmatorul cuprins:
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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"(2) in cazul in care prima inregistrare in sistemul integrat de cadastru §i carte funciara
este solicitata de executorul judecatoresc, in numele debitorului, nu este necesara
declaratia pe propria raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat."
35. La articolul 84, alineatele (1), (2) §i (3) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
" Art. 84. - (1) Prima inscriere in sistemul integrat de cadastru §i carte funciara a
imobilului situat in intravilan a carui suprafata rezultata din nnasuratori este mai mare cu
!Ana la 15% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara deschisa potrivit
dispozitiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentatia cadastrala precedenta
pentru care nu s-a deschis carte funciara sau fata de cea din actul de proprietate se
realizeaza in baza documentatiei cadastrale care contine suplimentar urmatoarele
documente:
a) declaratia pe propria raspundere a solicitantului data in fata persoanei autorizate;
b) proces-verbal de vecinatate, semnat de catre proprietari, concesionari, administratori
sau titulari ai dreptului de folosinta ai imobilului vecin.
(2) Prima inscriere in sistemul integrat de cadastru §i carte funciara a imobilului situat in
extravilan a carui suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu p5n5 la 5% inclusiv
fata de suprafata inscrisa in cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor Decretului-lege nr.
115/1938, de cea din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte
funciara sau cea din actele de proprietate se realizeala in baza documentatiei cadastrale
de prima inscriere care va contine suplimentar ci urmatoarele docunnente:
a) declaratia pe propria raspundere a solicitantului data in fata persoanei autorizate;
b) proces-verbal de vecinatate, semnat de catre proprietari, concesionari, administratori
sau titulari ai dreptului de folosinta ai imobilului vecin.
(3) Prima inscriere in sistemul integrat de cadastru §i carte funciara pentru imobilele a
caror suprafata rezultata din masuratori este mai mica decat suprafata din acte se
realizeaza in baza documentatiei cadastrale §i a declaratiei pe propria raspundere a
proprietarului data in fata persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului masurat.
In situatia in care proprietarul este decedat §i Inca nu s-a emis certificatul de mo§tenitor,
declaratia va fi data de cel interesat, care i§i va dovedi indreptatirea prin certificatul de
calitate de mo§tenitor."
36. Articolul 85 se abroga.
37. Dupa articolul 87 se introduc dou5 noi articole, articolele 871 ci 872, cu urmatorul
cuprins:
"Art. 871. - (1) La intocmirea planului parcelar, in situatia in care nu exista discrepante
intre amplasamentele imobilelor rezultate din masuratori §i identificatorii amplasamentelor
imobilelor inscri§i in titlurile de proprietate, se vor parcurge etapele prevazute la pct. 4.4
subpct. 4.4.3.
(2) In situatia in care exista discrepante de natura celor specificate la art. 40 alin. (5) din
Lege, se vor parcurge etapele prevazute de Lege cu privire la afi§are.
Art. 872. - Certificatul eliberat de unitatea administrativ- teritoriala in raza careia este
amplasat imobilul, prin care se atesta cà acesta este inregistrat in registrul agricol, necesar
in vederea intabularii dreptului de proprietate in conditiile art. 41 alin. (10) din Lege, este
prevazut in anexa 1.511."
38. La articolul 89, litera h) se abroga.
39. La articolul 89, litera k) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" k) copia planului de amplasament §i delimitare a imobilului care este afectat de
dezmembramant, in situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul informatic de
cadastru ci carte funciat".
40. La articolul 96, litera j) se abroga.
41. La articolul 96, litera m) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
Folosirea acestor informatii se face in confonnitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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" m) copia planului de amplasament §i delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe
care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche, in situatia in care
imobilul nu este inscris in sistemul informatic de cadastru §i carte funciark".
42. La articolul 104 alineatul (1), litera h) se abroga.
43. La articolul 104 alineatul (1), litera k) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" k) copiile planurilor de amplasament §i delimitare ale imobilelor care sunt supuse
modificarii limitelor, in situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul informatic de
cadastru §i carte funciark".
44. La articolul 106, litera h) se abroga.
45. La articolul 106, litera k) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" k) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care
se solicita modificarea de suprafata, in situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul
informatic de cadastru §i carte funciark".
46. Articolul 107 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107. - Modificarea in plus a suprafetei imobilului situat in intravilan cu un procent
de 'Dana la 15% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara se realizeaza in baza
documentatiei cadastrale de modificare a suprafetei, care contine suplimentar urmatoarele
documentele:
a) declaratia autentica a proprietarului in cazul imobilului imprejmuit §i materializat prin
elennente stabile in timp;
b) declaratia autentica a proprietarului ci procesul-verbal de vecinatate, semnat de calm
proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau cu limita care nu este
delimitata de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum etc.) - in cazul imobilului
neimprejmuit sau partial imprejmuit."
47. La articolul 111 alineatul (2), litera h) se abroga.
48. La articolul 111 alineatul (2), litera k) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" k) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care
se solicita actualizarea, in situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul informatic de
cadastru ci carte funciark".
49. La articolul 113, alineatele (3) §i (4) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafetei imobilului cu un procent
de pana la +/- 2% din suprafata masurata inscrisa in cartea funciark caz in care se aplica
inclusiv dispozitiile privitoare la modificarea suprafetei imobilului.
(4) Documentatia de repozitionare se intocme§te de catre persoana autorizata la
sesizarea acesteia, la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial,
respectiv de catre inspector, din oficiu, in baza referatului intocmit de inspector §i aprobat
de inginerullef."
50. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abroga.
51. La articolul 114 alineatul (1), litera f) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" f) copia planului de amplasament §i delimitare a imobilului receptionat anterior, in
situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul informatic de cadastru §i carte funciara;".
52. La articolul 119 alineatul (1), litera h) se abroga.
53. La articolul 119 alineatul (1), litera k) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" k) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care
se solicita actualizarea, in situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul informatic de
cadastru §i carte funciark".
54. La articolul 126, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 126. - (1) in cazul in care nu exista acte de proprietate asupra imobilelor,
persoanele interesate pot solicita notarea posesiei in cartea funciara in conditiile art. 41
alin. (8) din Lege ci a unei documentatii cadastrale de prima inscriere. in cartea funciard
nou-infiintata in care se noteaza posesia nu se preiau inscrierile din cartea funciara
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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deschisa in baza Decretului-lege nr. 115/1938, iar aceasta din urrna se sisteaza."
55. La articolul '129, litera g) se abroga.
56. La articolul 132, alineatul (1) se modifica i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 132. - (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operatiuni de
modificare a imobilului au caracter material si nu implica niciun transfer de proprietate.
Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor
documentatii cadastrale receptionate de biroul teritorial si a consimtamantului proprietarului
sau al posesorului notat in cartea funciara, exprimat prin inscris in forma autentica sau,
dupd caz, prin hotarare judecatoreasca definitiva."
57. La articolul 135 alineatul (2), litera i) se abroga.
58. La articolul 135 alineatul (2), litera I) se modifica i va avea urmatorul cuprins:
" I) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care
se solicita actualizarea, in situatia in care imobilul nu este inscris in sistemul informatic de
cadastru si carte funciark".
59. Articolul 155 se abroga.
60. La articolul 156, alineatul (1) se modifica i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 156. - (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune i dreptul real de
folosinta gratuita se intabuleaza in partea a II-a a cartii funciare a terenului, in baza actului
juridic in temeiul caruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzatoare
dreptului de proprietate publica. La solutionarea cererii avand ca object intabularea
dreptului de concesiune constituit asupra imobilelor din domeniul public sau privat al statului
sau at unitatii administrativ-teritoriale se vor avea in vedere dispozitiile art. 305 si 362 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului fir. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile
ulterioare, prin raportare la art. 30 alin. (2) din Lege."
61. La articolul 156, alineatul (4) se modifica i va avea urmatorul cuprins:
"(4) in cartile funciare in care se inscriu drepturile statului si ale unitatilor administrativteritoriale asupra bunurilor apartinand domeniului public sau privat al acestora se va indica
in mod obligatoriu apartenenta bunului la domeniul privat on, dupa caz, la domeniul public
at statului sau at unitatii administrativ- teritoriale. Trecerea bunului dintr-un domeniu in altul,
in conditiile legii, nu modifica felul inscrierii din cartea funciara, efectuandu- se doar o
mentiune privind schimbarea domenialitatii concomitent cu modificarea corespunzatoare a
inscrierii initiale."
62. La articolul 158, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu
urmatorul cuprins:
" (8) Ca urmare a fuziunii prin absorbtie a creditorului ipotecar, dreptul de garantie se
intabuleaza in favoarea societatii absorbante/rezultate. Pentru efectuarea operatiunii de
intabulare a dreptului de ipoteca, in baza actului de reorganizare, se percepe numai tariful
fix aferent intabularii acestui drept real."
63. La articolul 159 alineatul (1), litera e) se abroga.
64. Dupa articolul 159 se introduce un nou articol, articolul 1591, cu urmatorul cuprins:
" Art. 1591. - Dreptul de ipoteca asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii si arenzi,
prezente si viitoare) sau asupra indemnizatiilor cuvenite in temeiul unor contracte de
asigurare privitoare la plata unor asennenea fructe civile se noteaza in partea a III-a a cartii
funciare."
65. La articolul 162, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul cuprins:
" Art. 162. - (1) Sechestrul prevazut de art. 242 din Codul de procedura Oscar& instituit
de organul de executare fiscal& constituie ipoteca legal& se intabuleaza in baza
procesului- verbal de sechestru si se radiaza in baza inscrisului oficial emis de institutia in
calla care va contine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipoteca."
66. La articolul 164, alineatele (1) si (2) se modifica ci von avea urmatorul cuprins:
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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" Art. 164. - (1) Urmarirea imobilului in intregul sau, a fructelor sau a veniturilor sale se
noteala in cartea funciara la cererea executorului judecatoresc, in aplicarea art. 822 din
Codul de procedura civila. Cererea va avea anexata fie incheierea de incuviintare a
executarii silite, in original sau in copie certificata de executor, fie certificatul de pe
dispozitivul incheierii de incuviintare.
(2) Notarea se poate efectua §i asupra constructiei al carei proprietar este diferit de cel al
terenului. Se poate nota urmarirea imobilului pe tronsoane, pe etaje, pe apartamente,
precum §i asupra oricaror alte bunuri pe care legea le declara imobile."
67. Dupa articolul 164 se introduce un nou articol, articolul 1641 , cu urmatorul cuprins:
"Art. 1641. - (1) In cazul in care se cere notarea urmaridi unui imobil care este inscris in
cartea funciara pe nunnele debitorului mentionat in titlul executoriu, iar debitorul a decedat
anterior depunerii cererii de notare, urmarirea poate fi notata impotriva mo§tenitorilor in
baza certificatului de mo§tenitor sau, dupa caz, in baza certificatului de calitate de
mo§tenitor, care includ imobilul in masa succesorala.
(2) In cazul in care notarea urmaririi prive§te un imobil in legatura cu care a ramas
definitiva o hotarare judecatoreasca de admitere a actiunii revocatorii, potrivit ad. 1.565 alin.
(2) din Codul civil, notarea urmaririi, precum §i once alte notari ulterioare cerute in cadrul
procedurii de executare silita incuviintate impotriva debitorului care a figurat ca instrainator
in contractul revocat se vor face la solicitarea executorului invest de creditorul in favoarea
caruia s-a dispus revocarea, chiar daca in cartea funciara figureala ca proprietar tabular
dobanditorul sau un succesor cu once titlu al acestuia din urma.
(3) Procesul-verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea, precum §i contestatia
impotriva acestuia se noteaza in cartea funciara, potrivit prevederilor art. 849 alin. (1) §i (3)
din Codul de procedura civila."
68. La articolul 166, alineatele (1) §i (2) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 166. - (1) Registratorul decade funciara dispune in baza actului de adjudecare:
a) intabularea dreptului de proprietate in favoarea adjudecatarului, pentru executarile
incepute in temeiul dispozitiilor Codului civil de la 1865;
b) inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in favoarea adjudecatarului, pentru
executarile incepute in temeiul dispozitiilor Codului de procedura civil& in perioada
15.02.2013-19.10.2014. Justificarea inscrierii provizorii a adjudecatarului se efectueaza la
cererea executorului judecatoresc, in baza incheierii definitive a acestuia, prin care se
hotaracte intabularea dreptului de proprietate;
c) intabularea dreptului de proprietate, pentru executarile incepute in temeiul dispozitiilor
Codului de procedura civila, dupa data de 19.10.2014.
(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, in baza incheierii
executorului judecatoresc se vor nota in cartea funciara interdictia de instrainare ci de
grevare a imobilului, pana la plata integrala a pretului §i a dobanzii corespunzatoare.
Notarea se va radia la cerere, in baza inscrisului emis de executorul judecatoresc care
constata o modalitate de stingere a obligatiei adjudecatarului de plata a pretului §i a
dobanzilor sau cu acordul creditorului, exprinnat in forma autentica."
69. La articolul 167, alineatele (1) §i (2) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
" Art. 167. - (1) De la data intabularii, imobilul ramane fiber de once ipoteci sau alte
sarcini privind garantarea drepturilor de creanta. Daca pretul de adjudecare se plate§te in
rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate §i se pot radia la cererea celui interesat, in baza
dovezii efectuarii 050 integrale.
(2) Efectele adjudecarii in privinta radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale §i
personale, precum i altar acte §i fapte juridice prevazute de lege sunt aratate la art. 856858 din Codul de procedura civilà, find aplicabile inclusiv in cazul adjudecadi in baza
actului de adjudecare incheiat de organele fiscale centrale sau locale."
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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70. La articolul 167, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
urmatorul cuprins:
" (31) Prin exceptie de la alin. (3), in cazul dosarelor de executare apartinand institutiilor
de credit, altor entitati care apartin grupului acestora §i care desfa§oara activitati financiare,
institutiilor financiare nebancare sau institutiilor de credit cooperatiste aflate in curs de
solutionare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la
organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit §i
institutiilor financiare nebancare, radierea notarii urmaridi suite se va efectua in baza
declaratiei in forma autentica dat5 de creditor, in conditiile in care dosarele de executare nu
au fost predate executorilor judecatorecti."
71. La articolul 176, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 176. - (1) In vederea inscrierii drepturilor de garantie asupra unei constructii
viitoare, dreptul de proprietate asupra constructiei viitoare se inscrie provizoriu in baza
autorizatiei de construire."
72. La articolul 176, alineatul (3) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(3) Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra constructiei se va justifica la
cerere, in baza certificatului de atestare a edificarii constructiei emis in conformitate cu
dispozitiile legale on, dup5 caz, in baza hotararii judecatore§ti prin care s-a dispus receptia
la terminarea lucrarilor. Daca se justifica inscrierea dreptului de proprietate asupra
constructiei, se va justifica din oficiu ci inscrierea dreptului de ipotect."
73. La articolul 181, alineatul (4) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (4) In situatia conventiilor matrimoniale in care s-a stipulat o clauza de preciput, dreptul
de proprietate se intabuleaza in favoarea sotului beneficiar in baza certificatului de deces ci
a conventiei matrimoniale."
74. La articolul 184, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(2) Radierea acestei notari din cartea funciara se va efectua in baza inscrisului doveditor
al scoaterii din patrimoniul societatii a aportului de folosinta a bunului innobil la capitalul
social al societatii (hotararea adunarii generale a asociatiilor/decizia asociatului
unic/hotarare judecatoreasca) ci a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului sau a
persoanei desemnate."
75. La articolul 190, alineatul (21) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (21) Notarea antecontractului se radiala din oficiu la inscrierea contractului incheiat intre
aceleaci parti. In aplicarea art. 627 alin. (4) din Codul civil, cererea de intabulare a dreptului
de proprietate se respinge in situatia in care cunnparatorul din contractul de vanzarecumparare este diferit de promitentul cumparator mentionat in antecontractul notat in cartea
funciara."
76. La articolul 195, alineatul (5) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(5) Masura asiguratorie dispusa in conditiile art. 249 din Codul de procedura penala se
va nota in cartea funciara in baza actului prin care aceasta a fost dispusa, respectiv
ordonanta emisa de procuror, hotararea instantei de judecata sau certificatul care cuprinde
solutia pronuntata, insotit de procesul- verbal de sechestru. Radierea notarii se efectueaz5
in baza:
a) ordonantei emise de procuror sau a hotararii judecatore§ti care dispune ridicarea
masurii asiguratorii;
b) actului de adjudecare emis de executorul judecatoresc;
c) hotararii judecatore§ti definitive pronuntate intr-o actiune in rectificarea carp funciare;
d) certificatului onus de instanta de judecata, care s5 cuprinda solutia cu privire la
dispunerea radierii sechestrului."
77. La articolul 205, alineatul (1) se modifica ci va avea urmatorul cuprins:
" Art. 205. - (1) Calitatea de arie naturala protejata se noteaza la cerere, in baza actului
Folosirea acestor informatii se face in conformitate Cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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normativ sau administrativ prin care a fost instituit regimul de arie naturala, precum §i a
documentatiei cadastrale, intocmita pentru imobilul care face obiectul cererii."
78. Articolul 211 se modified' §i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 211. - (1) in situatia renuntarii la drept a proprietarului tabular in conformitate cu
art. 889 din Codul civil, in baza declaratiei de renuntare date in forma autentica notariala se
va dispune prin incheiere radierea din cartea funciara a dreptului de proprietate al
renuntatorului, Vara sistarea cartii funciare, cu mentinerea notarii renuntarii la dreptul de
proprietate, in conditiile art. 562 alin. (2) din Codul civil.
(2) Ulterior, la cerere, se va putea intabula dreptul de proprietate al uzucapantului, in baza
hotararii judecatore§ti definitive, sau dreptul de proprietate al unitatii administrativteritoriale, in baza hotararii consiliului local, mentionandu-se in cartea funciara regimul
juridic al imobilului, respectiv domeniul privat."
79. La articolul 213, alineatul (5) se modified' §i va avea urmatorul cuprins:
" (5) in cazul in care se solicita eliberarea unui extras de carte funciara pentru
autentificarea unui act juridic avand ca obiect o cota-parte din dreptul real, se
indisponibilizeaza numai cota pentru care s-a solicitat extrasul. Deblocarea cotei-parti se
efectueaza in conditiile legii, prin implinirea termenului de valabilitate a extrasului, la
nnomentul inregistrarii cererii de inscriere a actului notarial pentru care extrasul a fost
eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul de carte funciara pentru
autentificare."
80. La articolul 229 alineatul (1), litera g) se abroga.
81. Artie°lul 349 se modified' §i va avea urmatorul cuprins:
" Art. 349. - (1) in cazul determinarii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul
tehnologiei GNSS, se utilizeaza una dintre urmatoarele metode de masurare: (rapid)statica,
cinematica sau pseudocinematica.
(2) in cazul realizarii lucrarilor de specialitate pe suprafete care depacesc doua hectare,
impreuna cu punctele de detaliu se determina minimum doua puncte de control. Aceste
puncte sunt utilizate pentru autoverificare §i se redetermina prin metoda cinematic& la un
interval de minimum 30 de minute fata de prima masuratoare, sau prin metoda statica,
urmarindu-se ca diferentele sä se incadreze in tolerantele impuse.
(3) Pentru determinarea coordonatelor punctelor de detaliu in lucrarile de cadastru se
mascara fiecare p,unct in sesiuni de 2 minute cu o rata de colectare a datelor de 1 secunda,
obtinandu-se o solutie medie. Daca vizibilitatea satelitilor este insuficienta sau sunt conditii
de reflexie a semnalelor satelitare, timpul de observare trebuie prelungit pentru efectuarea
de masuratori suplimentare in sesiuni diferite."
82. La articolul 352, alineatul (2) se modified §i va avea urmatorul cuprins:
" (2) Verificarea la birou a determinarilor GNSS statice presupune parcurgerea
urnnatoarelor etape:
- se reprelucreaza reteaua, efectuand constrangerea acesteia pe minimum doua statii
permanente pentru a obtine coordonatele punctelor noi in sistem ETRS89;
- valorile preciziilor coordonatelor punctelor rezultate in urma compensarii retelei
constranse trebuie sa se incadreze in limitele impuse de specificul lucrarii;
- coordonatele astfel obtinute se transforma din sistemul ETRS89 in Stereo 1970 utilizand
ultima versiune a aplicatiei TransDat, disponibila pe site-ul Agentiei Nationale,
www.ancpi.ro;
- se efectueaza diferentele dintre coordonatele Stereo 70 obtinute de persoana autorizata
§i cele obtinute de oficiul teritorial prin parcurgerea etapelor descrise mai sus. Aceste
diferente trebuie sa se incadreze in tolerantele impuse de specificul lucrarii."
83. Anexa nr. 1.11 se modified' §i va avea urmatorul cuprins:
ANEXA Nr. 1.11
Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.
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la regulannent
CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVA
Cate

se mentioneaza institutia
se mentioneaza adresa institutiei
, legitimat Cu
, Cu domiciliul in.
Subsemnatul(a),
,
CNP
,
prin
prezenta
va rog
nr
BUCl/PASAPORT seria
sa imi aprobati consultarea din arhiva biroului de cadastru §i publicitate imobiliara a
in legatura Cu imobilul/imobilele situat(e) in.
urmatoarelor documente
a localitatii
, avand numarul
. inscris in cartea funciara nr
, intabulat in favoarea numitului/numitei
topografic/cadastral
Prin semnarea prezentei cereri ma oblig sa respect dispozitiile Legii nr. 190/2018 privind
masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 §i ale Regulamentului (UE)
nr. 679/2016 al Parlamentului European §i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal cj privind
libera circulatie a acestor date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor), in sensul nedivulgarii informatiilor Cu caracter personal despre
care am luat cuno§tinta, prevazute in cuprinsul documentelor din arhiva
se
mentioneaza institutia
, solicitate pentru consultare.
lei, prin Chitanta nr
S-a achitat tariful de
reprezentand contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul

DATA

SEMNATURA

NOTA:
Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica aflata
In subordinea Agentiei Nationale de Cadastru ci Publicitate Imobiliara, prelucreaza date cu
caracter personal furnizate de dumneavoastra: nume, prenunne, serie §i numar act de
identitate, cod numeric personal, adresa po§tala etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Cate operator in vederea indeplinirii
connpetentelor legale privind evidentele de cadastru §i carte funciara §i pot fi comunicate
numai destinatarilor abilitati prin acte normative (Codul civil, Codul de procedura
Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv_organelor de politie, parchetelor, instantelor sau
altor autoritati publice, in conditiile legii. In acest sens vä informarn §i vã asiguram c5 am
luat masuri tehnice §i organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.
In exercitarea drepturilor dumneavoastra prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016,
dar §i pentru once alte informatii suplimentare legate de protectia datelor cu caracter
personal vã puteti adresa responsabilului cu protectia datelor, la adresa
@ancpi.ro*, formuland o cerere scrisa, datata ci semnata sau la telefon.
rpd_
* Se completeaza cu datele corespunzatoare responsabilului cu protectia datelor
desemnat la nivelul fiecarui OCPI."
84. Anexele nr. 1.41 §i 1.48 se abroga.
85. Dupa anexa nr. 1.51 se introduce o noua anexa, anexa nr. 1.511, cu urmatorul
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cuprins:
ANEXA Nr. 1.511
la regulament
Certificat de atestare pentru inscrierea in cartea funciara a imobilului teren aferent casei de
locuit, anexelor gospodare§ti, precum §i a curtii ci gradinii din jurul acestora inregistrate in
evidentele registrului agricol
, prin prezentul
, judetul
Primaria comunei/oraplui/municipiului
figureaza in evidentele registrului
certificat atesta ca numitul/numita/nunnitii
mp.
fila
Cu un teren in suprafata de
agricol vol
mp, identificat mai sus:
Certificam ca terenul in suprafata de
- se afla in zona fosta cooperativizata;
- figureaza ca teren aferent casei de locuit, anexelor gospodare§ti, curte §i gradina,
, in temeiul
constituind proprietatea particulara a detinatorului/detinatoarei/detinatorilor
art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele nnasuri pentru stimularea taranimii, cu
modificarile ulterioare;
- nu a facut obiectul altor legi privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate
privata asupra terenurilor.
Terenul este situat la adresa administrativa: comuna/ora§uUmunicipiul
nr
, §i are categoria de folosinta
, str
judetul
mp.
. . mp, categoria de folosinta
Prezentul certificat a fost emis in baza art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2002
privind reglementarea eliberarii certificatelor §i adeverintelor de catre autoritatile publice
centrale §i locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002, in vederea inscrierii
terenului identificat mai sus in cartea funciara, conform art. 41 alin. (10) din Legea
cadastrului ci a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile i connpletarile
ulterioare, 4i intabularii dreptului de proprietate at numitului/numitei/numitilor

Primar,

Secretar,

NOTA:
Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica aflata
In subordinea Agentiei Nationale de Cadastru i Publicitate Imobiliara, prelucreaza date cu
caracter personal furnizate de dumneavoastra: nume, prenume, serie §i numar act de
identitate, cod numeric personal, adresa po§tala etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre operator in vederea indeplinirii
competentelor legale privind evidentele de cadastru ci carte funciara §i pot fi comunicate
numai destinatarilor abilitati prin acte normative (Codul civil, Codul de procedura
Codul fiscal, alte legi speciale), inclusivaorganelor de politie, parchetelor, instantelor sau
altor autoritati publice, in conditiile legii. In acest sens va informam ci vã asiguram ca am
luat masuri tehnice ci organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.
In exercitarea drepturilor dumneavoastra prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
at Parlamentului European §i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie
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a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor), dar §i pentru (vice alte informatii suplimentare legate de protectia datelor Cu
caracter personal v5 puteti adresa responsabilului Cu protectia datelor, desemnat la nivelul
fiecarui OCPI."
86. In cuprinsul anexelor nr. 1.81, 1.82, 1.14, 1.141, 1.15, 1.151, 1.16, 1.161, 1.17, 1.171,
1.18, 1.19 §i 1.20, textul:
" Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr.
677/2001" se va Inlocui Cu urm5torul text:
" Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica
afiata in subordinea Agentiei Nationale de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, prelucreaza
date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra: nume, prenume, serie ci numar act
de identitate, cod numeric personal, adres5 po§tala etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de cute operator in vederea indeplinidi
competentelor legale privind evidentele de cadastru §i carte funciara i pot fi comunicate
numai destinatarilor abilitati prin acte normative (Codul civil, Codul de procedura
Codul fiscal, alte legi speciale), inclusivaorganelor de politie, parchetelor, instantelor sau
altor autoritati publice, in conditiile legii. In acest sens vä informam §i v5 asiguram c5 am
luat masuri tehnice §i organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.
In exercitarea drepturilor dumneavoastra prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
al Parlamentului European §i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce prive§te prelucrarea datelor Cu caracter personal §i privind libera circulatie
a acestor date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor), dar §i pentru once alte informatii suplimentare legate de protectia datelor cu
caracter personal v5 puteti adresa responsabilului cu protectia datelor, desemnat la nivelul
fiecarui OCPI."
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