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DECIZIE
planurilor topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren în
vederea actuali zării evidenţelor fiscale şi a registrului agricol

privind recepţia

În considerarea:
arte 461 alin. (9) şi arte 466 alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
art. 37 alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. cl şi arte 41 alin. (8) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 111996, republicată, cu modificările şi completările.ulterioare,
În temeiul arte 22 alin. (12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 711996,
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare,
DIRECTORUL DIRECŢIEI DE CADASTRU ŞI GEODEZIE ~i
DIRECTORUL DIRECŢIEI DE PUBLICITATE IMOBiliARA
din cadrul Agenţiei Naţionale de Cad astru şi Publicitate Imobiliară
emit prezenta
DECIZIE
Art.
1. (1) Pentru actualizarea în evidentele fiscale a su rafetei constructiei sau pentru
actualizarea
în evidenţele fisca e/m registrul agricol a suprafeţei terenului, persoana
interesată, prin persoana autorizată, înregistrează la oficiul teritorial în raza căruia se află
imobilul o cerere de receptie a planului topografic rezultat în urma măsurătorilor la teren, la
care se anexează documentaţia prevăzutâ la arte 161 alin. (3) din Regulamentul de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul
directorului general al ANePI nr. 700/2014, cu modificările şi completările
ulterioare,
(Regulament).
(2)
Cererea de recepţie se întocmeşte conform anexei nr. 1,45 la Regulament iar la tipul
lucrării
se
menţionează:
"plan topografic
necesar
actualizării
suprafeţei

terenului/construcţiei în evidenţele fiscalel registrul agricol:
o În vederea notării posesiei asupra diferenţei de teren, conform arte 41 alin. (3)
lit. c) din legea nr, 7/1996;
o

sau
În vederea notării posesie; conform arte 41 alin. (8) din legea nr. 7/1996;
sau

vederea Înscrierii dreptului de proprietate
37 alin. (2) din Legea nr. 711996."

o În

asupra canstrucţiilar canform arte

(3)
Memoriul tehnic conţinut în documentaţia topografică anexată cererii menţionate la
alin. (2) va cuprinde şi informaţii privind:
• tipul lucrării conform celui specificat În cerere;
• nr. actului de proprietate/nr.
actului doveditor al posesiei, dacă există;
• nr. declaraţiei posesorului, prevăzută la arte 41 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 7/1996,
după caz;
• suprafaţa deţinută în proprietate şi suprafaţa deţinută În posesie, În cazul terenurilor;
• nr. certificatului de atestare fiscală, În cazul construcţiilor;
Pagina 1 12
AN(PI/Str. Splaiul Independenţei, Nr. 202 A.,Etaj 1, Sector 6, Cod ~tal 060022, Bucureşti, RQlAÂNIA
Telefon: 1"""10211317 73.N; fax: j->-4021) 316 S2 2.01; e-mail: office-~ancpi.ro; ." .',\ ..,;~q:'-ro:

£ (UG'i,? ::102 car te [un'-

~l1rj

p.2n tru jn[onnare

anii

{le.

ePa y'. cncp;

ro

Certificat SR EN rsa 9001:2015
N!".27921/09/R

,

'~;'

-"

'!1"

•
•

~"
,;~;
II",\",,"ni
tr'
J

~

...a.lX~

1'.
••••1'

~•• ,,,, •.,\

::., ,~,~,~:,.-~,:.;.,~,
~
• suprafaţa construită măsurată si suprafaţa construită înscrisă în evidenţele fiscale la
data efectuării măsurătorilor.
(4)
in cuprinsul procesului verbal de recepţie, la punctul 3, Denumirea lucrării
recepţianate, se înscrie tipul lucrării precizat în cerere, iar la alte menţiuni, se precizează,
după caz, suprafeţele măsurate ale terenurilor deţinute în proprietate şi cele deţinute În
posesie, iar în cazul construcţiilor se specifică suprafaţa construită măsurată,
(5)
Dacă la recepţia documentaţiei aferente cererii prevăzute la alin. (1) se constată o
situaţie de suprapunere cu imobilele înregistrate În sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară sau cu alte imobile pentru care au fost emise procese verbale de recepţie soluţionate
cu admitere În vederea notării posesiei, oficiul teritorial respinge cererea.
(6)
in baza procesului verbal de recepţie emis de oficiul teritorial în conformitate cu
prevederile arL267 alin,-(l) din Regulament, prin care cerereaafostsoluţionată
cu admitere,_
se actualizează evidenţele fiscale, respectiv registrul agricol, după caz, cu suprafaţa măsurată
a terenului şi/sau a construcţiei.
~

Art. 2. În vederea notării posesiei În condiţiile art. 41 alin. (3) lit. cl, respectiv art. 41 alin.
(8) din Legea nr. 7/1996, la cererea de recepţie şi înscriere se va anexa certificatul de atestare
fiscală cu suprafaţa imobilului actualizată.
Art. 3. (1) in aplicarea prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, în situaţia în
care suprafaţa măsurată a construcţiilor edificate Înainte de 1 august 2001 diferă faţă de cea
menţionată în certificatul de atestare fiscală, (cu respectarea erorilor admise de măsurare),
şi nu există documente din care să rezulte modificarea suprafetei construcţiei. (hotărâre
judecătorească, autorizaţie de extindere/demolare parţială a construcţiei etc.), pentru
actualizarea în evidenţele fiscale a suprafeţei măsurate a construcţiei se procedează conform
dispoziţiilor art. 1.
(2) inscrierea construcţiilor menţionate la alin. (1) se efectuează În baza certificatului de
atestare fiscală eliberat de Direcţia de Impozite si Taxe Locale solicitantului, care cuprinde
suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale.

Director Direcţia dg~lfadastru şi Geodezie,
Ioan CdF "n BUZAŞ
Decizia nr.,/06.10.2021

Director Direcţia de Publicitate Imobiliară
Irina Cezara SIMIREA
Decizia nr. 1:V. 06.10.2021
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