OCPI Gorj nr. 3146/28.04.2021
Dna Bivolaru
Analiza
Prelucrare
Semnat digital

Ion-Dorel
Ion-Dorel de
Zgripcea
Zgripcea Data: 2021.04.28
13:45:13 +03'00'

D-na Lavinia Fiu,
D-l inginer șef,
prelucrare personal.
16993 / 28.04.2021
Olga Popescu-Bejat

Semnat digital de Olga Popescu-Bejat
Data: 2021.04.28 12:03:44 +03'00'

Către:

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL

În atenția:

Domnului Marius Traian TODOR, Administrator

Spre ştiinţă: Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Referitor la: Înscrierea în documentele tehnice ale cadastrului a elementelor
rețelei electrice de transport și/sau distribuție
BIS: 513
Stimate domn,
Semnat digital de

RuxandraRuxandra-Monica Bivolaru
2021.04.28 14:03:10
Monica Bivolaru Data:
+03'00'

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 1299/12.04.2021, înregistrată în
evidenţele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) cu nr.
16993/13.04.2021, referitoare la modalitatea de înscriere în documentele tehnice ale
cadastrului a elementelor rețelei electrice de transport și/sau distribuție, în cadrul lucrărilor
de înregistrare sistematică a imobilelor, vă comunicăm următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (3) și alin. (4) din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, „(3) Reţeaua
electrică de transport al energiei electrice existentă pe teritoriul României este proprietatea
publică a statului (….); (4) Terenurile pe care se situează reţeaua electrică de transport
prevăzută la alin. (3) sunt şi rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existenţă
a reţelei”.
De asemenea, conform prevederilor art. 44 alin. (4) – (5) din legea mai sus
menționată, „terenurile pe care se situează reţelele electrice de distribuţie existente la
intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului”, cu
excepția terenurilor pentru care operatorul de distribuţie, titular de licenţă, a dobândit
dreptul de proprietate, în condiţiile legii.
Având în vedere cele de mai sus, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică,
prestatorii vor înscrie în documentele tehnice ale cadastrului doar elementele care
susțin deasupra solului echipamentul LEA (stâlpii, fundațiile, alte construcții
speciale) și terenurile aferente acestora, pe baza realităţii din teren, identificată conform
art. 11 alin. (2) lit. e) şi f) din Lege.
În ceea ce privește înscrierea construcțiilor, sunt incidente prevederile
Specificațiilor tehnice cuprinse în caietele de sarcini care au stat la baza atribuirii
contractelor de servicii având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru.
Astfel, punctul 3.3.3.1 din cuprinsul caietului de sarcini aferent contractelor de
servicii de înregistrare sistematică, încheiate de ANCPI cu SC TOTAL BUSINESS LAND
SRL în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului
de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, stabilește următoarea
procedură de înscriere a construcțiilor, fără a distinge între deținătorii acestora:
„Construcţiile identificate pe teren se consemnează în fişa de date a imobilului şi se
înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului.
Se înregistrează construcţiile permanente identificate în teren, cu suprafața
mai mare de 1 mp, clasificate după destinaţia stabilită în conformitate cu prevederile
legale.
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Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară în baza actelor
de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa
actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în
baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor
tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii
documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza
documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate. În cazul în care acestea
au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost
publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se
face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare.
Potrivit Legii, situaţia reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi
în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.”
Subliniem faptul că, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (12) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare
(Lege), „reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai regiilor autonome şi ai
societăţilor comerciale cu capital parţial de stat, precum şi ai altor entităţi care deţin
terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea
imobilelor în cauză”. De asemenea, conform art. 12 alin. (3) din Lege, „Primarul unităţii
administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să
înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la
obligaţia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările
de specialitate;
d) de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de
publicare a documentelor tehnice cadastrale”.
Cu deosebită consideraţie,
RÁKOSI-SEIWARTH Ildikó
DIRECTOR GENERAL
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