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Serviciul Publicitate Imobiliară

Către:

În atenţia:

B.C.P.1.Suceava
B.C.P.1. Rădăuţi
B.C.P.1. Fălticeni
B.C.P.1.Gura Humorului
B.C.P.I. Cimpulung Moldovenesc
B.C.P.I. Vatra Dornei
Domnului/doamnei registrator coordonator/registrator/asistent
registrator principal/asistent registrator/referent

Spre ştiinţă: Persoanelor fizice/juridice autorizate
Camerei Notarilor Publici Suceava

NOTĂ DE INFORMARE
privind Decizia nr. 6/13.04.2021 a Directorului Direcţiei de Publicitate Imobiliară
din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Vă informăm că la data de 13.04.2021 a fost emisă Decizia nr. 6 a Directorului
Direcţiei de Publicitate Imobiliară din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară prin care s-a comunicat oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară minuta nr.
16983/2753 din 13 aprilie 2021 in vederea punerii În aplicare a soluţiilor consemnate În
conţinutul acesteia.
Potrivit pct. 1 a) din Minuta şedinţei reprezentanţilor U.N.N.P.R. şi ai A.N.C.P./. din
data de 13.04.2021, s-a concluzionat, in sinteză că notarea posesiei la cererea persoanei
interesate doar pentru o cotă - parte din dreptul de proprietate asupra unui imobil Înscris În
cartea funciară deschisă În baza Decretului -lege nr. 115/1938 nu este posibilă.
Potrivit pct. 1 b) din aceeaşi Minută s-a concluzionat, În sinteză, că notarea posesiei
la cerere nu este posibilă pentru imobilele Înscrise În cărţile funciare deschise În baza
Decretului - lege nr. 115/1938 situate În zonele foste cooperativizate, indiferent dacă s-au
emis sau nu titlurile de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Facem precizarea că potrivit art. 22 alin.(12) din Legea 7/1996 a cadastrului şi
publicităţii imobiliare, prevederile Deciziilor emise de directorii direcţiilor din cadrul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară au caracter obligatoriu, iar
oePI SUCEAVAJB-duI1 Decembrie 1918. Nr. 3, Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 33 17; (0230) 52 19 11; Fax: (0330) 10 11 60; e-mail: sv@ancpi.ro; www,ancoLro
Operator de date cu caracter personal nr. 794

CertificatSR EN 1509001:2008
Nr.27921/09JR

Ol'rclUL DE CAIlIr.STRl!
ŞI
P 11111. re IT l'.:r f.
JMOnrJ.IAIlA

SUCEAVA
nerespectarea acestora atrage pentru personalul de specialitate din Agenţia
Naţională şi instituţiile subordonate, implicat În soluţionarea cererilor de recepţie şi
Înscriere, sancţiunile disciplinare prevăzute În regulamentele interne.
Anexăm Decizia nr. 6/13.04.2021 a Directorului Direcţiei de Publicitate Imobiliară din
cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Minuta nr.
2753/13.04.2021
a şedinţei reprezentanţilor U.N.N.P.R. şi ai A.N.C.P.1. din data de
13.04.2021.

OCPI SUCEAVAIB-duI1 Decembrie 1918, Nr. 3, Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 33 17; (0230) 52 19 11; Fax: (0330) 10 11 60; e-mail: sv@ancpi.ro; www.ancpi.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 794
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Nr. 5"' -?-I13.04.2021

Direcţia de Publicitate Imobiliară

DECIZIA NR. 6/13.04.2021
privind minuta nr. 16983/2753 din 13 aprilie 2021, încheiată ca urmare a şedinţei
reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Cad astru şi Publicitate Imobiliară şi ai
Uniunii Naţionale a Nolarilor Publici din România în vederea unificării procedurilor
de lucru

in temeiul art. 22 alin, (12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
in considerarea dispoziţiilor art, 22 alin. (13) din acelaşi act normativ,

Directorul Direcţiei de Publicitate Imobiliară emite prezenta

DECIZIE

Ari. 1 Se comunică oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară minuta nr.
16983/2753

din 13 aprilie 2021, anexată prezentei, in vederea punerii in aplicare a

soluţiilor consemnate în conţinutul acesteia.
Ari. 2 Pentru aducerea la îndeplinire sunt responsabili registratorul şef, registratorii
coordonatori, registratorii şi asistenţii registratori din cadrul Serviciului de Publicitate
Imobiliară.

Cezara Irina SIMIREA
Director Direcţia de

ublicitate Imobiliară

ANCPVSlf. Splaiul Independentei, Nr. 202 A. Etaj 1. seclor 6. Cod poştal 060022, Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: offlCe@ancpi.ro; W\\IW.ancoLro
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Nr. 2753 /13.04.2021

Nr. 16983/13.04.2021

I

MINUTA
şedinţei reprezentanţilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
şi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din data de

j

13.04.2021
"

In temeiul art. 22 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi
publicitatea imobiliară republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data
menţionată mai sus a avut loc la sediul ANCPI o şedinţă' de lucru având ca obiect
dezbaterea unor situaţii juridice care privesc relaţia profesională a notarilor publici cu
oficiile teritoriale aflate În subordinea ANCPI.
Având În vedere numărul ridicat de situaţii juridice sau aspecte referitoare la
colaborarea profesională interinstituţională, afiate pe rolul Comisiei, se convine asupra
analizei acestora În ordinea cronologică a numerelor de Înregistrare acordate de
UNNPR, care asigură şi secretariatul Comisiei, Începând cu cea mai veche dintre
sesizări.
'
'

1. Domnul notar public SIMESCU GHEORGHE din cadrul Camerei Notarilor
Publid Timişoara solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarele
situaţii juridice:

a) Articolul 41 alin. (8) din Legea 7/1996 prevede posibilitatea ca În cazul În
care, În lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neÎnscrise in CF sau Înscrise În
CF În baza Decretului lege 115/1938 - cu privire la care nu s-au efectuat Înscrieri În
ultimii 30 de ani, anterior intrării În vigoare a Legii 287/2009 - Codul civil, deţinătorul
actual al imobilului poate solicita notarea posesiei a~upra imobilului În cauză, În
condiţiile cerute de prevederile aceluiaşi articol.
Problema care s-a ridicat la OCPI Caraş - Severin este aceea dacă prevederea
legală mai sus menţionată se aplică numai asupra prciprietăţii exclusive asupra
imobilului sau şi În situaţia În care imobilul este deţinut pe cote părţi - cu alte cuvinte,
dacă prevederile articolului 41 alin. (8) sunt aplicabile şi În situaţia În care se solicită
Rotarea posesiei pe o suprafaţă corespunzătoare
imobilul Înscris in CF, În condiţiile acestui articol.

unei cote părţi din

Se anexează spre analiză extrasul de CF nr. 31198 Zăvoi, În care se solidtă
notarea posesiei asupra suprafeţei de 2541 mp., coresP4nzătoare cotei de 33/35 părţi
din imobilul Înscris În acest CF.
.
Pun~ul de vedere al notarului public este că o astfel de cerere este admisibilă
din următoarele considerente: este de prindpiu că dreptUl de proprietate prin normele
1
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juridice reglenientea~ raporturile dintre persoane cu privire la un lucru şi nu raportul
Între persoană şi lucru.
Textul menţionat reglementează situaţia lipsei actelor de proprietate asupra
imobilelor, ceea ce Înseamnă că interesează dreptul de proprietate asupra imobilului
neinscrissau Înscris În CF, in condiţiile specificate mai sus.
Sub acest aspect, dreptul de proprietate poate viza Întregul imobil sau cota
parte din imobilul În cauză.
Concluzia este că textul de lege menţionat nu vizează imobilul, ci dreptul de
proprietate asupra imobilului, care aşa cum s-a arătat poate fi exclusiv sau cotă parte.
Pe de altă parte, notarea posesiei are ca obiect o suprafaţă de teren
coresp.unzătoareunei cote - părţi din imobil sau proprietate exClusivă,după caz.
In concluzie, prevederile articolului 41 alin. (8) din Legea 7/1996, au În vedere
dreptul de proprietate şi nu imobilul ca atare, motiv pentru care În opinia notarului
public, o astfel de cerere În privinţa notării posesiei În cartea fundară, În condiţiile
acestui articol, este admisibilă atât În situaţia unui drept de proprietate exclusivă
asupra imobilului cât şi asupra unei cote părţi din dreptul de proprietate asupra
imobilului in cauză, oorespunzatoa~ suprafeţei din terenul Înscris in CF.
. Altfel, ar. Însemna cll Jl95e5!ei,aşa cum este reglementată de articolul 41 alin.
(8) din Legea 7/1996, slî r ~ aplice un regim juridic diferit după cum imobilul este
inscris sau nu În cartea fundară/ceea ce este inadmisibil, după părerea notarului
public.

***
În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a Înscrisurilor comunicate În
copie, Comisia reţine următoarele:
Reprezentan~i ANCPI precizează că, referitor la aspectele semnalate, s-a
formulat răspuns domnului notar public prin adresa nr. 1350/29.01.2021, anexată În
copie, În care s-a concluzionat, in sinteză, că un terţ posesor nu Îşi poate exercita

prerogativele asupra unei cote ideale din dreptul de proprietate, ci numai afectând
co.te.fe
.. - p....~rti
...'a. fe li.u.turor..coP
...'f<.oPrieta'!lor,respe~iv că notarea PD.sesieila cererea.(
persoaneJlnrere:sate~rpelltnJ
o cotă - parte dm dreptul de propnetate asupra unUI
;mobl/ fnstds ÎnCil$iJ fUnciară deschisă În baza Decretului - lege nr. 115/1938 nu
este posibilJ.
. .
b) În acelaşi sens, o a doua chestiune in privinţa căreia se adresează solicitarea
de a se exprima un punct de vedere o reprezintă situaţia imobilelor Înscrise În CF În
baza Decretului Lege 115/1938 (di,lr şi a celor neÎnscrise În CF), din zonele
cooperativizate şi anume dacă În privjnţa acestor terenuri se pCliIW! nQtain ţ,:, in
condiţiile art. 41/ alin. (8) din Legea 7/1996, po~la
iri. faVOarea act\.ialilor
deţinători ai terenurilor (intravilanesau~avilane)
in ti~za "deilel1l'1teJ elibel'iitll de
dltre primăria localităţii pe raza căreia se aflln~reilUl, (!deverinţacfin carerezultllca:
- terenul În cauză nu a făcut parte din patrimoniul C.A.P.;
- nu a făcut obiectul Legii 18/1991 şi a altor legi ale proprietăţii;
- nu face parte din rezerva constituită conform Legii 18/1991;
- nu face parte din domeniul public al UAT;
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- deţinătorul este posesor cunoscut sub nume de proprietar şi Înregistrat ca
atare În evidenţele agricole şi fiscale ale primăriiloL
Punctul de vedere al notarului public este că un astfel de imobil se afiă În
situaţia reglementată de articolul 41 alin. (8) din Legea 7l1996, motiv pentru care,
potrivit principiului ubi eadem ratia, ibi idem fus, o astfel de cerere făcută de actualul
deţinător al imobilului este de asemenea admisibilă.

***
În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a Înscrisurilor comunicate În
copie, Comisia reţine următoarele:
Reprezentanţii ANCPI precizează că referitor la aspectele semnalate s-a
formulat răspuns domnului notar public prin adresa nr. 1350/29.01.2021, anexat1\În
copie, În care s-a concluzionat, În sintez1\, c1\ notarea posesiei la cerere nu-este

posibilă pentru imobilele Înscrise În cărtile funciare deschise În baza Decretului~ege
nr. 115/1938 situate În zonele foste cooperativizate, indife~entlIacă s-au emis sau nu
titfurileâe proprietate conform Legii fonmunciar
nr. 18/199l.
2. Domnul notar public SIMESCU GHEORGHE din cadrul camerei Notarilor
Publici Timişoara solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea
situaţie juridică, În continuarea corespondenţei transmise anterior (pct. 2 din prezenta
minută):
.
la data de 22.01.2013 În vederea instrumentării 'unui act notarial, În baza
procedurii conferită de Anexa 1 şi 2, conform Protocolului Încheiat Între UNNPR şi
ANCPI, numărul 429312/26.04.2010, documentaţia a fost admisă de către DCPI caraş
Severin prin referatul de admitere nr. 1501/22.01.2013.
la data respectivă, posesor recunoscut sub nume de proprietar era Înscrisă În
evide!:1ţele primăriei comunei Prigor numita ZS (decedată la data de 05.07.1962).
Intre timp, posesia asupra terenului În cauză a fost dobândită de numiţii FM şi
soţia FPR, conform Adeverinţei numărul 7231/11.12.2020 emisă de Primăria
Comu'lei Prigor, judeţul caraş severin.
In baza acestei adeverinţe a fost autentificat Contractul de vânzare
cumpărare numărul 3258/14.12.2020, Între posesorii actuali cunoscuţi sub
nume de proprietar şi numitul TO, În vederea deschiderii unei noi coli funciare
pentru acest teren.
BCPI Reşiţa a emis nota de completare prin care se cere să se depună un act
de transfer al proprietăţii de la ZS (prima posesoare Înscrisă În documentaţie) la
actualii posesori, considerând că ZS avea un drept de proprietate asupra terenului În
cauză.
În opinia notarului public nota de completare emisă de B.C.P.I Reşiţa nu are
temei legal, pentru că:
- Numita ZS nu a fost proprietară a terenului, fiind posesoare Înscrisă În
evidenţele comunei Prigor asupra acestui teren;
- Posesia bunului a fost transmisă către actualii ;titulari care sunt Înscrisi ca
atare În registrul agricol al comunei Prigor, judeţul caraş Severin. Transmiterea
posesiei nu implică neapărat un act juridic, posesia fiind o stare de fapt;
I
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- Pentru deschiderea cărţii funciare În condiţiile Anexei 1 şi 2 În baza
Protocolului Încheiat intre UNNPR şi ANCPI numărul A429312/26.04.2010, actul
notarial se impune a fi Încheiat cu actualul posesor al terenului şi nu neapărat cu cel
Înscris În schiţa de identificare a terenului.
Mai mult, la data Înscrierii documentaţiei, posesia nu putea fi transmisă prin
acte pentru cauză de moarte (posesoarea Înscrisa În documentaţie era decedată din
anul i962).

***
În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a Înscrisurilor comunicate În
copie, Comisia reţine următoarele:
Reprezentanţii ANCPI precizeaza că referitor la aspectele semnalate s-a
formulat răspuns domnului notar public prin adresa nr. 1722/15.02.2021, anexată În
copie, În care s-a reţinut, În sinteză, următoarele:
.
Pentru in7()ţJJ1ţ1e{nSCtise fn C#rtel!. funciară, ţransfetu/(/reptulul dePfO{Jfietateşi
in~btJlarea Sp În
fiindafiSe
În C(JI7(/iţjile {.Iri: 35 din Legea
cadăstnilulşla PUb/idtJ.tlllmobll!aiehf.l/i996, Coi'OOoriJtecu prevederile alt 893
din CoiM dlli~aJre StIPfJIe;JZă"t;lnsq;et'eţ3 unui drept real tabular se poate efectua

cartea,

etedwâiJ

numai Împotriva aceluia care, 'Ia data Înregistrării cererii, este Înscris ca titular al
dreptului asupra căruia Înscrierea urmează să fie făcută (...), precum şi cu cele ale
art. 894 din acelaşi act normativ- În situapa În care sunt necesare Înscrieri În baza
unor acte juridice succesive. Aşadar, În regim de carte funciară, prevederile Codului
civil şi ale Legii cadastrulUi şi publtdtăpi Imobiliare nr. 7/1996 exclud aplicarea
dispOZiţiilorcuprinse În Protocolul de COlaborare ANCPI - UNNPRaprobat prin Ordinul
nr. 309/2010, mai sus citate.
(...) solulia de respingere a cererii nr. 51200/2020 Înregistrată la BCPI Reş~ta
este una fireasca.
3. Doamna notar public DUDITĂ ELENA-FLAVIA din cadrul Camerei Notarilor
Publici Braşov solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea
situaţie juridică:
. La data de 06.11.2014 s-a autentificat contractul de vânzare-cumpărare nr.
937, prin care un soţ, casătorit sub regimul comunităţii legale de bunuri, dobândea un
imobil ca bun propriu, În baza art. 340 alin. (1) Iit. g) din Codul Civil. Sumele necesare
achitării preţului de către soţ proveneau din vânzarea unor bunuri imobile,
proprietatea sa exclusivă, dobândite anterior căsătoriei.
Prin
Încheierea
nr.
110706/07.11.2014 emisă de DCPI Braşov - BCPI Braşov s-a admis cererea,
Întabulându-se dreptul de proprietate asupra imobilului În favoarea soţului,
cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu.
La data de 1'.12.2017, sOţ1Jlvlft4ei~obllul, iar din preţul obţinut prin
vânzarea acestuia, achjziţi()ne~~un altiJnOl)lI, tot În timpul căsătoriei, ca
bun propriu, În baza aceluiaşi!irtiO:lI dln. COdulavil.
Astfel, la data de 2~.OL2018 s-a autentificat antecontractul de vânzarecumpărare nr. 74, iar la data de 07.02.2019, contractul de vânzare-cumpărare nI'. 94.
Se menţionează faptul că, la Încheierea contractelor de dobândire, s-au avut actele
doveditoare pentru provenienţa sumelor de bani din care soţul a achitat preţul
bunurilor proprii.
4
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Prin Încheierea nr. 17942/08.02.2019 emisă de BCPI Braşov s-a admis cererea,
intabulându-se dreptul de proprietate asupra imobilului În favoarea soţului,
cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu.
.
În septembrie 2020, soţii divorţează, iar În ianuarie 2021, fostul soţ, care are În
proprietate imobilul dobândit ca bun propriu În timpul căsătoriei, doreşte să
contracteze un credit ipotecar. După aprobarea creditului, dbi dintre notarii agreaţi de
bancă refuză Încheierea contractului de ipotecă, pe motiv că nu există declaraţia
soţului neproprietar
prin care acesta să-şi exprime acordul cu privire la
dobândirea imobilului ca bun propriu de către celălalt soţ.
Notarul public consideră că bunul este propriu, pentru că acest regim juridic
este reglementat În mod expres de lege (art. 340, alin. (l), Iit. g) Cod Civil). Astfel,
situaţiile când bunurile devin proprii, prin excepţie de la comunitatea de bunuri, sunt
expres şi limitativ prevăzute de aceasta.
.
a) Luând În considerare cele prezentate anterior, precum şi faptul că unele
BCPIsolicită, ca o condiţie pentru admiterea cererii de intabulare, declaraţia soţului
neproprietar care să stea la baza contractului prin care este dobândit bunul
propriu, deşi există acte doveditoare privind proveni~nţa bunului, În vederea
adoptării unei practid unitare, se impune luarea unei decizii, cu respectarea
dispozitiilor legale În materie, În sensul eliminării practicilor care adaugă la lege.
li) În situaţia in care nu există proba cu Înscrisuri, se pune problema dacă
numai declaraţia soţului neproprietar pentru dobândirea de către celălalt soţ a unui
bun propriu, conform uneia din situaţiile prevăzute de art. 340 Cod Civil, poate suplini
această probă.

***
În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a' Înscrisurilor comunicate În
copie, ,Comisia reţine următoarele:
In conformitate cu prevederile art. 340 lit. g) din Codul civil nu sunt bunuri
comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ: (...) bunurile; sumele de bani sau orice
valori care Înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit În schimbul
acestora,"(.. .)
Răspunderea pentru stabilirea regimului juridic derogatoriu de la regula
instituită de art. 339 Cod civil al bunului dobândit În timpul căsătoriei revine notarului
public instrumentator, care verifică situaţia juridică anterior autentificării actului
translativ, in baza Înscrisurilor prezentate de părţi.
,

4. Doamna notar public STRĂUT MARIA CODRUŢA din cadrul camerei
Notarilor Publici Târgu Mureş solicită formularea unui pţ!nct de vedere cu privire la
următoarea situaţie juridică:
Având in vedere prevederile:
- art. 41 alin. (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. ]/1996
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În conformitate cu care In cazul
proprietă,tii private, În lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neÎnscrise În
cartea funciară sau Înscrise În cartea funciară deschisă În baza Decretului-lege nr.
115/1938, În care nu s-au efectuat Înscrieri În ultimii 30 de ani anteriori intrării 'În
vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana
interesată poate solidta notarea posesie!, În baza următoarelor documente:
I
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a) doculnentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară;
b) adeverinţă eliberată de primăria În a cărei rază teritorială este situat imobilul,
din care să rezulte că: (i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat
proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale;
c) proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor
mvecma~
.
.
d) declaraţia pe propria răspundere {ioS;es9rţ)11!1,
dată ÎfI fprm3 qutenticA, prin
care acesta declară că: (i) posedă im0bi7u/ţa tin ~Vărai ptopr/etar; (Iij este sau nu
căsătorit; În cazul În care este cJ$ătprit,
pfedZiJş!tegimul matrimoiJia~'liu) nu a
I'nstrăinat sau grevat imobilul; (Iv) imobi!iJ/ nU il. fost SCos din drcuituljuridic; (v)
imobilul nuf;Jc:e 0Iiiec.tu1,#uiJui/itig/tJ; (vij ÎmoI;iJul este deţJnf.!tsaUlJUpe cg~rţJ;
I'n cazul fi/ car#.ifT1QbUuleştediipniJtpe rote-păiţi, toţlposesonlvordecl~ra Î{1f/nderea
rotew~
.
.
.

a

va

.
e) Înscrisul doveditor al posesie~ indiferent de -forma I'n care este I'ntocmit
atunci când acesta există;
f) copia de pe actele de identitate şi stare civilă;
g) extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.
- art. 41 alin. (3) lit. c) din acelaşi act normativ, potrivit căruia În cazul lucrărilor
de Înregistrare În cadastru şi În cattea funciară realizate la cererea persoanelor
interesate, dacă suprafaţa din măsurătOri este diferită de suprafaţa Înscrisă Într-o
catte funciară pe baza unei documentafii cadastrale recep.t/onate de oficiul teritorial
.sau ~prafaja din dOcurnentaţM cadastralJ, reCepţIonată de oficiul teritorial, pentru
care nil S-'a descIIis carte fundară ori suprafata din actele de proprietate, cererea de
recepţfe şi1nsaiere 1(1ca~ funCiaM se soluţionează astfel:
. a) dacă suprafaţa din măsurătOri este mai mică, atunci această suprafaţă se
Înscrie În cattea funciară În baza documenta.t/eicadastrale şi a acordului proprietarului
privind Înregistrarea acestei suprafeţe;
b) dacă suprafa,ta din măsurători este mai mare În proporţie de până la 15%
inclusiv, În cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% fn cazul terenurilor din
extravl7an, atunci suprafa.ta din măsurători se Inscrie În cattea funciară In baza
documentafiei cadastrale şi a declaraţiei proprietaruluI;
c) dacă suprafa.ta din măSurJtpri eŞtemalmaret;Jei;âtţirotentlJl$iEbi/ltla
lit b),
la ceren?, ~ vaptJteanota
aŞlJpra d~tel
de. terei11 detii/IIM fără act de
prppf;et;ate, li; /jaza urm!toafehrdOciiinente:
(i) procesul-verbal de vecinătate; (ii)
istOricul de rol flscal; (iii) certificatul de atestare fiscală În care să fie indicată
supiafa.ta rezultată din măsurătorile cadastrale.
- art. 41 alin. (9) din Legea nr. 7/1996 prevede că În toate cazurile În care s-a
notat ţXJsesiaÎn ciJtte~ fuiJc/ar6p(}t,.Mt~tu.1!1/artkti
dreptul de proprietate va
purealllnfabţJ!l1t urterior, In condLtil1eart 1.3 alin. (7).
Se solidtăcOmu,lilearea.ljouî pl:!ntt d,e vederecu privire la faptul dacă aceste
~erflegâle
se aplictl atâf~nUrilors}tuate
În intravilan cât şi celor situate În

Posesia

extravilan.

Se solicită de asemenea punctul de vedere cu privire la faptul dacă aceste
prevederi legale cu privire la posesia tabulară sunt aplicabile atât În cadrul cadastrului
sporadic cât şi În cadrul cadastrului sistematic;
fi
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Notarul public consideră că În aceste situaţii trebuie aplicat principiul de drept
unde legea nu distinge nici noi nu trebuie să distingem, cu atât mai mult cu cât În
Legea nr. 7/1996 nu este menţionată nicio distincţie În acest sens, Între terenurile
intravilane şi cele extravilane şi nici Între cadastrul sporadic şi cel sistematic, iar dacă
legiuitorul dorea să diferenţieze menţiona În mod explicit acest lucru.

***
!n urma analizei situaţiei juridice prezentate Comisia reţine următoarele:
In cuprinsul art. 41 alin. (3) lit. c), respectiv art. 41 alin. (8) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, nu există condiţionări cu privire la
destinaţia imobilului - intravilan/extravilan
- pentru care se solidtă notarea
posesiei În cartea funciară.
Din interpretarea gramaticală a prevederilor art. 41 alin. (3) lit. c) şi art. 41 alin.
(8) din Legea nr. 7/1996, rezultă că acestea sunt aplicabile numai În cazul lucrărilor
de Înregistrare În evidenţele de cadastru şi carte funciară realizate la cererea
persoanelor interesate, nu şi În cadrul lucrărilor de Înregistrare sistematică.
5. Doamna notar public IULIANA MERGEANE din cadrul Camerei Notarilor
Publid Constanţa solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea
situatie:
. Începând cu data de 08.02.2021, se Încearcă, prin 'toate căile de comunicare
posibile, să se solicite semnarea digitală a extraselor de carte funciară eliberate
odată cu Încheierea nr.16084/2021 prin care se intabulează un drept de ipotecă.
Se comunică faptul că această insistenţă se datorează faptului că banca nu
aprobă dosarul până nu are semnate electronic toate docl:lmentele eliberate de aCPI
competent.
Doamna notar public apreciază că i se pare inadmisibil ca răspunsul
registratorului şef la solicitările sale să fie că mai sunt nu ştiu câte dosare Înainte.
Dacă notarii publici Înregistrează dosarele fără semnătură electronică. sunt
sesizaţi că nu au Îndeplinit procedura. Se constată că această regulă nu se aplică şi
angajaţilor aCpI.
I

***
În urma verificărilor efectuate, reprezentanţii ANCPI precizează următoarele:
Astfel cum s-a reţinut şi În Minuta şedinţei din data de 23.03.2021, Încheierile
şi extrasele de carte funciară pentru informare emise ca urmare a soluţionării cererilor
de Înscriere Înregistrate conform art. 281 din Legea nr. 7/1996 trebuie să aibă
aplicată
semnătura
electronică
a registratorului
şi/sau
asistentuluiregistrator.
Semnătura electronică poate fi generată ~e prin aplicaţia e-Terra, fie
prin intermediul unui dispozitiv tip token.
,
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6. Doamna notar public BĂLGĂRĂDEAN ZOIE din cadrul camerei Notarilor
Publici Cluj solicită formularea unui punct de vedere cu privire la posibilitatea
rectificării, pe cale amiabilă, a Înscrierilor efectuate În cartea funciară cu privire la
dreptul de proprietate asupra construcţiei intabulate exclusiv În favoarea soţiei
supravieţuitoare În baza certificatului de atestare fiscaiă şi a adeverinţei emise de
,
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primilrie, odată cu Întabularea titlului de proprietate emis asupra terenului aferent
construcţiei pe numele soţiei supravieţuitoare, fn baza următoarelor acte:
- certificat de moştenitor emis În anul 1984, pe numele soţiei supravieţuitoare şi
a copiilor, În care bunul imobil (construcţia) ce formează masa succesorală nu este
identificat cu date de carte funciara;
- declaraţiile, În forma autentificată, dată de toţi moştenitorii (soţia
supravieţuitoare şi copiii) privind identitatea construcţiei predatate În certificatul de
moştenitor emis În anul 1984 cu construcţia Înscrisă În prezent În cartea funciară pe
numele soţiei;
- acordul proprietarului tabular, soţia supravieţuitoare, cuprins Într-o declaraţie
dată În forma autentică, la rectificarea Înscrierilor efectuate În cartea funciara privitor
la dreptul de proprietate asupra construcţiei, În sensul Întabularii dreptului de
proprietate asupra construcţiei În favoarea tuturor moştenitorilor conform certificatului
de mostenitor
emis În anul 1984.
,
In speţă, În anul 1984 s-a emis Certificatul de Moştenitor de pe urma
defunctului PM, masa succesorala fiind stabilită la cota de 1/1 parte din construcţia
având destinaţie casa de locuit, situată În Vama nr. 1098, judeţ Satu Mare (ca urmare
a renumerotării administrative a imobilelor, construcţia În prezent are nr. 842, fapt
declarat şi recunoscut de moştenitori prin declaraţie dată În forma autentică).
La data eliberilrii certificatului de moştenitor, construcţia ce a format masa
succesorala după defunctul PM nu era identificată cadastral şi nu era Înscrisă in cartea
funcia~ă. Moştenitorii lui PM sunt soţia supravieţuitoare şi cei trei copii.
In baza unui titlu de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, s-a
reconstituit dreptul de proprietate În favoarea soţiei supravieţuitoare PI, În baza Legii
nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000 şi a Legii nr. 247/2005.
Ulterior, În anul 2016, În baza titlului de proprietate mai sus amintit, a
adeverinţei şi a certificatului emise de primarie, s-a dispus Întabularea dreptului de
proprietate asupra Întregului imobil (teren şi construcţie) exclusiv in favoarea soţiei
supravieţuitoare PI. Se menţionează faptul ca certificatul de moştenitor emis În anul
1984 nu a fost anexat la cererea de Înscriere din 2016.
În anul 2020, soţia supravieţuitoare PI a solicitat autentificarea unui contract de
Întreţinere având ca obiect imobilul mai sus descris, dânsa urmând să aibă calitatea
de Întreţinută iar nepotul de fiica şi soţia acestuia, RMF si RSC, calitatea de
Întreţinatori. Cu aceasta ocazie, pe lângă documentele (inclusiv Încheierea de
intabulare şi extrasul de carte funciară) care atestau dreptul său exclusiv de
proprietate asupra imobilului, a prezentat şi certificatul de moştenitor emis În anul
1984 după defunctul său soţ PM, masa succesorala fiind stabilita la cota de 1/1 din
construcţia cu destinaţia casă de locuit ce urma să facă obiectul contractului de
Întreţinere. Totodată, copiii lui PI (si ai defunctului PM), au solicitat Încheierea unui
act privind donarea,.În.favoarea lui PI şi a lui RMFsi a lui RSC,a cotelor - părţi ce leau revenit prin moştenirea după PM asupra conşb:tJqi~l.
Având În vedere ca situaţia din l:C!~ fund~r~ nu corespundea cu situaţia
juridică reala a imobilului, prealabilint6tmifii
contractului de Întretinere si a
contractelor de donaţie, s-a solicitat birO.LJluide 'carte funciara rectificarea cărţii
funciare a imobilului, conform art. 907 alin'3) din Codul Civil, În sensul Întabulării
dreptului de proprietate asupra construcţiei În favoarea tuturor moştenitorilor, cu titlu
de moştenire, În baza Certificatul de Moştenitor emis după defunctul PM În anul 1984
8

şi a declaraţiilor moştenitorilor (declaraţii privind identitate~ construcţiei predatate În
certificatul de moştenitor emis in anul 1984 cu construcţia Înscrisă În prezent În cartea
funciară pe numele soţiei PI si acordul proprietarului tabular, la rectificarea Înscrierilor
efectuate În cartea funciară privitor la dreptul de proprietate asupra construcţiei, În
sensul Întabulării dreptului de proprietate asupra construcţiei in favoarea tuturor
moştenitorilor).
Prin cererea adresa BCPIs-a solicitat succesiv:
i) rectificarea Înscrierilor efectuate in cartea funciaril, În ceea ce priveşte dreptul
de proprietate asupra construcţiei În baza actelor anterior menţionate;
ii) intabularea contractului de Întreţinere;
iii) intabularea contractelor de donaţie.
Cererea formulată a fost admisă În parte respectiv:
- s-a dispus privind Întabularea dreptului de nudă proprietate asupra cotei de
1/4 parte din casa de locuit şi anexe gospodăreşti şi În 'cota de 1/1 parte asupra
terenului, În favoarea RMF şi RSC, cu titlu drept Întreţinere, grevat de dreptul de
uzufruct viager in favoarea lui PI;
,
- s-a respins capătul de cerere privind intabularea, asupra cotei de % din
construcţie, a dreptului de nuda proprietate În favoarea RMFşi RSCşi a dreptului de
uzufruct viager În favoarea PI, În baza contractului de, donatie,
. motivându-se că
donatorii (copii defunctului PM si moştenitorii acestuia conform Certificatului de
moştenitor emis in anul 1984) nu sunt proprietari tabulan asupra imobilului casil şi
anexe, nefiind Îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 893 lit. a) Cod civil. Art. 894 Cod
civil prevede" În cazul În care un drept supus Înscrierii În cartea funciară a Tacut
obiectul unor cesiuni succesive fără ca Înscrierile sil fi,e efectuate, cel din urmă
Îndreptăţit nu va putea cere Înscrierea dreptului În folosul său decât dacă solicită,
odată cu Înscrierea acestuia, şi Înscrierea dobândirilor succesive anterioare, pe care le
va dovedi cu Înscrisuri originale sau copii legalizate, după caz. "
- s-a respins şi capătul de cerere privind rectificarea cărţii funciare,
constatându-se di: . ,,( ...) astfel, obiectul cererii fiind proprietate extratabulară,
neîndeplinite condiţiile art. 29 alin. (1) Iit. c din Legea cadastrului şi publicităţii
imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completăriie ulterioare, potrivit
cărora "În cazul În care registratorul admite cererea, dispune Întabularea sau
Înscrierea provizorie prin Încheiere, dacă Înscrisul Îndeplineşte următoarele condiţii
( ...) c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr
cadastral sau topografic, după caz." Conform art. 888 Cod civil "Înscrierea În cartea
funciară se efectuează În baza Înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătoreşti
rămase definitive, a certificatului de moştenitor sau În baza unui alt act emis de
autorităţile administrative, În cazurile În care legea prevede aceasta." De asemenea
art. 24 alin. (3) din Legea 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ,,dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor
Înscrie În cartea funciară pe baza Înscrisului autentic nOtarial sau a certificatului de
moştenitor, Încheiate de un notar public În funcţie În România, a hotărârii
judecătoreşti rămase definitivă şi Irevocabilă sau pe baz~ unui act emis de autorită~le
administrative, În cazurile În care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori
transmis În mod valabiL" În acest caz, Înscrierea dreptului de proprietate dobândit
prin donaţie nu se poate efectua pe proprietate extratabulară, În cadrul procedurii
necontencioase de carte funciară. Pe de altă parte, potrivit Înscrierilor din CF, imobilul
,
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În cauză a făcut obiectul legilor proprietlitllşl s-a recohSIltuit d~1
de'projîl:i$Win
baza Legii 18/1991, cu modificările şiconip'~rijelltter'i9a're,
inSCri1nd,u-si:!in
~y~~
PI şi construcţia conform actului l'ldmini$'atlv
de Prlmllrie. 'pom'pararea
valabilităţii titlurilor juridice diferite pentru acelaşi amplasament şieonstrucţie sunt de
competenţa exclusivă a instanţei, care având la bază documentaţie cadastrală
Întocmită În acest sens, pronunţă o hotărâre definitivă În vederea rectificării
Înscrierilor. Potrivit art. 885 Cod civil "drepturile reale asupra imobilelor cuprinse in
cartea funciara se dobândesc, atât intre părţi, cat si fata de terţi, numai prin
Înscrierea lor În cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat
Înscrierea." Art. 30 alin. (1) din Legea 7/1996: " Dacă registratorul constată că actele
depuse În justificarea cererii de Înscriere În cartea funciară, precum şi aceasta din
urmă nu Întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora,
cererea se respinge printr-o Încheiere motivată." Legalitatea formală exprimă faptul
ca registratorul va dispune numai Înscrierea actelor şi faptelor juridice prevăzute sau
permise de lege, sprijinindu-se pe cerere şi actele ce o Însoţesc. Ca urmare, cererea
trebuie să cuprindă toate menţiunile prevăzute de lege şi trebuie să fie Însoţită de
Înscrisurile doveditoare ale faptelor sau actelor juridice a căror Înscriere se solicită."
Împotriva Încheierii de respingere s-a formulat cerere de reexaminare, in
considerarea faptului că:
- Aprecierea registratorului că drepturile reale aparţinând copiilor defunctului
PM, conform Certificatului de Moştenitor emis În 1984, nu puteau fi dobândite decât
prin Înscrierea lor În cartea funciară, este eronată.
Conform art. 887 din Codul Civil, drepturile reale se dobândesc fără Înscriere În
cartea funciară când provin din moştenire. Doar Înscrierea În cartea funciară a
drepturilor provenite din moştenire nu se poate realiza În lipsa datelor de carte
funciară a imobilului ce formează masa succesorală descrisă În certificatul de
. moştenitor. În acest sens moştenitorii au Întocmit declaraţiile autentificate prin care
acestea recunosc că identitatea dintre casa de locuit, proprietatea extratabulară a
autorului lor PM, descrisă În Certificatul de Moştenitor emis În anul 1984 si casa de
locuit intabu!aţa in cartea funciara pe numele soţiei supravieţuitoare PI. Prin urmare,
CertifitatuLde Moştenitor ern~in anul 1984, a fost completat, În baza declaraţiilor
părţiior interesate, cu datele de carte funciară necesare operării!înscrierii lui În cartea
funciarll. Conformart. ,S88 COd Civil, Înscrierea În cartea funciară a drepturilor reale,
se efectuează, printre altele şi În baza certificatului de moştenitor.
- Aprecierea registratorului de carte funciară că rectificarea nu se poate realiza
printr-un act autentic notarial deoarece "compararea valabilităţii titlurilor juridice
diferite pentru acelaşi amplasament şi construcţie sunt de competenta exclusivă a
instanţei care, având la bază documentaţie cadastrală Întocmită În acest sens,
pronunţă o hotărâre definitivă În vederea rectificării Înscrierilor" repreZintă o
interpretare greşită a dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996 şi a dispoziţiilor Codului Civil.
Rectificarea Înscrierllor efectuateÎll cartea funciară poate fi făcl)tă şi pe cale
amiabilă, pe baza declaratiei c!aţeIn form~autentică de cl!tretitUlai'u1 fubular. În
acest sens, art. 33 din Le!i~ nr. 7/1~$dispune:. Î~rie[i1e$! ,r!ld~1'11e
(!fect.UateÎn
cărţile funciare nu pot fi fecţjficatecleeat pe b'aza hotărârii inŞtanţei judecătoreşti
definitive şi irevocabile sau pe cale amfabilă, În baza unei declaraţii date În formă
autentică, de titularul tabular, respectiv de titular (...), iar art. 907 din Codul Civil,

emis
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prevede: ,,(1) Când o Înscriere făcută În cartea funciară nu corespunde cu situaţia
juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. (2) Prin rectificare se Înţelege
radierea, Îndreptarea sau corectarea oricărei Înscrieri inexacte efectuate În cartea
funciară. (3) Situatia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de
titularul Înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată În formă autentică
notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată Împotriva acestuia,
prin qre s-a admis aqiunea de fond. (...)".
,
In acest sens, s-au Întocmit de către proprietarul tabular PI (soţia
supravietuitoare) declaratii prin care consimte la rectificarea Înscrierilor din cartea
funciară 'În sensul intabulării dreptului de proprietate asupta construcţiei În favoarea
dânsei si a celorlalţi moştenitori in baza certificatului de moştenitor emis in anul 1984,
după defunctul P.M.
Se menţionează că cererea de reexaminare a fost respinsă. Se ataşează copii
ale Înscrisurilor justificative.
I

***
În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a Înscrisurilor comunicate În
copie, Comisia re~ne următoarele:
Conform art. 907 Cod civil (1) Când o Înscriere fdcută În cartea funciară nu
corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. Alin. (3) al
aceluiaşi articol stipulează că Situaţia juridică reală ţrebuie să rezulte dintr-o
I

I

recunoaştere făcută de titularul Înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declarape
dată În formă autentică notarială (..).
'
Întrucât În speţă există declaraţia autentică a titularuiui tabular În sensul
rectificării Înscrierii din cartea funciară conform situaţiei juridice rezultate din
certificatul de moştenitor emis În anul 1984, după defunctul P.M., soluţia de
respingere a cererii de rectificare este eronată.
Pe de altă parte, incheierea contractului intitulat "act de donaţie" (În
fapt contract complex ce cuprinde un act de donaţie, şi unul de Întreţinere, cu
constituire de uzufruct viager) Între cei doi moştenitori ai lui P.M., În calitate de
donatori şi RMF şi RSC, În calitate de donatari, trebuia efectuată ulterior
Înscrierii dreptului de proprietate al donatorilor, având În vedere art. 887 alin.
(3) Cod civil care prevede că titularul drepturilor dobândite prin moştenire nu poate
dispune de ele prin cartea funciară decât după ce s-a făcut Înscrierea. Astfel, pentru
respectarea acestei reguli În extrasul de carte funciară pentru autentificare solicitat În
vederea Încheierii contractului intitulat "act de donaţie" trebuie să fie evidenţiaţi
donatorii ca proprietari ai imobilului obiect al convenţiei.
Se va depune o nouă cerere pentru rectificarea În?Crierilor din cartea funciară,
În sensul intabulării succesorilor lui P.M. conform cotelor din certificatul de moştenitor
emis În 1984. Ulterior se va solicita un nou extras de carte funciară pentru
autentificare, care va fi menţionat În cuprinsul unei Încheieri notariale de completare a
contractului complex.
,

7. Domnul notar public Victor ILIE preşedintEile Camerei Notarilor Publid
Craiova, solidtă formularea unui punct de vedere cu privire la corespondenţa camerei
Notarilor Publid Craiova cu BANCA NAŢIONALĂ A , ROMÂNIEI având ca obiect
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competenţa eliberării acordului de radiere a unei ipoteci Înscrise În cartea funciară, În
favoarea unei entităţi care şi-a Încetat existenţa, fiind radiată din registrul comerţului.

***
În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a Înscrisurilor comunicate În
copie, Comisia reţine următoarele:
Cu privire la problema pe care doamna notar public Papa Eugenia a supus-o
atenţiei Băncii Naţionale a României dar şi ANCPI, Agenţia Naţională a formulat
răspuns prin adresa nr. 152/14.01.2021, anexată, ce a fost comunicată atât biroului
notarial cât şi oficiului teritorial Dolj.

8. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA solicită formularea unui punct de
vedere cu privire la aplicarea pct. 3 alin. (1) din Capitolul II şi a Anexelornr. 1 şi 2 din
Protocolul de colaborare Încheiat Între ANCPI şi UNNPRÎn anul 2010, precizând că
temeiul legal menţionat În Anexa nr. 1 face trimitere la Ordinul nr. 633/2006, care
este abrogat.
În acest context se subliniază faptul că de la momentul aprobării protocolului,
prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi prin Regulamentul aprobat prin OOG nr. 700/2014, cu
modificările şi completările ulterioare s-au introdus noi reglementări pentru situaţiile În
care titularul dreptului nu face dovada proprietăţii cu acte justificative. Cu privire la
acest aspect se au În vedere dispoziţiile art. 41 alin. (3) lit. b) şi c) şi alin. (8) din
Legea nr. 7/1996 şi prevederile art. 126 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin ODG
nr. 700/2014.
Se solicită precizări privind posibilitatea eliberării Anexelor nr. 1 şi 2 În baza
protocolului, În condiţiile În care acesta nu este actualizat conform noilor reglementări
În vigoare.

***
În urma analizei sftua~eJjuri~ice prezentate Comisia reţine următoarele:
pr~erjle
i1rt. 41 alin. (3) !it. c) şi alin. (8) din Legea cadastrului şi a
publidtllţfi imobiliare Ilr, 7/1996, precum şi prevederile art. 126 alin. (1) din
~gt.damentul de'avizare, r~eşÎ
Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte
fUnciară, aprobat prin Ordlnulnr. 7QO/2014 reglementează Înscrierea posesiei În
cartea funciară - fie asupra diferenţei de teren, deţinută fără act de proprietate, fie
asupra Întregului imobil.
În schimb, dispoziţiile pct. 3 alin. (1) din Capitolul II al Protocolului de
colaborare Încheiat Între Agenţia Na~ona'ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi
Uniunea Naţionall! a Notarilor Publici din România privind modul de efectua re a
opE!ratiuhilo( i:lepu~nd~
imoblnai'ă (...), aprobat prin Ordinul nr. 309/2010, care
Presupu.ne!il:ler1!rea~'riE!xelornr. 1şi 1
către primăria localităţii unde este situat
irilobilul, vlţea~ 'i'ltaln.i.l.rea dreptUlui de proprietate
În cartea funciară
conform actului notârîill'iOcheiat In baza acestor anexe.
- . -fn -concluzie, teXtele la care face referire Primăria municipiului Câmpina
reglen;,enteazl!situaţii juridice distincte.
Imprejurarea că anexa nr. 1 - "Certificat pentru atestarea că petentul este
cunoscut ca proprietat' face trimitere la Ordinul nr. 633/2006, În prezent abrogat, nu

de
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constituie o piedică În vederea eliberării acestui document de către primăria
competentă. Aprecierea asupra oportunităţii emiterii anexei nr. 1, raportat la fiecare
speţă În parte, revine primăriei unităţii administrativ-teritoriale În circumscripţia căreia
este situat imobilul.
I

Conform art. 22 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară republicată, cu modificările şi completăriie ulterioare soluţiile consemnate În
minutele de şedinţă, sunt obligatorii pentru notarii publici şi personajul de specialitate
din oficiile teritoriale, de la data comunicării lor, cu privire la modul de soluţionare a
situaţiei juridice analizate şi sunt urmate concomitent de emiterea deciziilor prevăzute
la alin. (12).
Prezenta minută de şedinţă se comunică notarilor publici, camerelor Notarilor
Publici şi oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
I

I
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