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Către: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita 

În atenția: Domnului Sorin Nicolae TRUȚĂ, Director 

Spre știință: Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Referitor la: Solicitare punct de vedere privind plata lucrărilor de înregistrare 

sistematică pentru construcții de tip condominiu cu unități 

individuale 

 

Stimate domnule director, 

 

 Având în vedere adresa Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita nr. 

1566/12.04.2021, înregistrată la ANCPI cu nr. 16743/12.04.2021, prin care solicitați clarificări 

cu privire la modalitatea de decontare a lucrărilor de înregistrare sistematică realizate pe 

sectoare cadastrale, finanțate din fondurile proprii ale ANCPI, care au ca obiect terenuri pe 

care sunt edificate construcții de tip condominiu, vă comunicăm următoarele:  

  Potrivit prevederilor art. 9 alin. (345) ale Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările ulterioare (Lege): ”Agenţia Naţională finanţează lucrările 

de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi 

(342) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienţii 

aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief şi, după caz, coeficienţii 

aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de gradul de acoperire prevăzuţi în 

anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în 

cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei 

Naţionale. Lista unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători se 

aprobă ca anexă la aceste norme. Imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 

115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar şi un coeficient de 1,4.” 

  În cazul imobilelor compuse din teren cu construcție condominiu, care au făcut obiectul 

înregistrării sporadice, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică prestatorul are obligația 

preluării în documentele tehnice ale cadastrului a informațiilor înregistrate în cartea funciară, 

astfel cum este prevăzut de art. 30 alin. (3) al Regulamentului privind realizarea, verificarea şi 

recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020 cu modificările ulterioare 

(Regulament): ”În cazul unui imobil cu una sau mai multe construcţii de tip condominiu, care a 

făcut obiectul înregistrării sporadice, în documentele tehnice ale cadastrului se preiau 

informaţiile privitoare la construcţii şi unităţile individuale astfel cum au fost înregistrate în 

cartea funciară. În acest caz, pentru imobil se generează un singur fişier .cgxml care include 

date despre:  

   a) terenul pe care se află construcţiile;  

   b) construcţiile condominiu şi individuale;  

   c) unităţile individuale componente ale condominiului.” 
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  Având în vedere prevederile sus menționate, coroborate cu cele ale art. 31 alin. (6) din 

Regulament și cu respectarea principiului privind garantarea drepturilor înscrise, decontarea 

lucrărilor de înregistrare sistematică cu privire la imobilele cu construcții condominiu se va face 

astfel: 

- pentru imobilul teren împreună cu construcția condominiu se va deconta maximum 84 

lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții stabiliți la art. 9 alin. (345) din 

Lege, în funcție de categoriile în care se încadrează terenul; 

- pentru fiecare carte funciară aferentă unității individuale din condominiu se va deconta 

84 lei + TVA; 

- cartea funciară aferentă construcției condominiu nu va face obiectul decontării. 

  

 Cu considerație,  

 

 

 

Mircea Viorel POPA 

Director General Adjunct 

 

 

 

 

 

 

Victor Adrian GRIGORESCU 

Director Direcţia de Înregistrare Sistematică 
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Prenumele şi 

numele 

Funcţia şi 

compartimentul 
Nr. înreg. compartiment Semnătura 

Întocmit Eugenia SAS 
Șef serviciu Direcția de 

Înregistrare Sistematică  
1741/IX/12.04.2021  
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