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Către: Experţii Tehnici Judiciari

Vă facem cunoscut faptul că prin adresa nr. 3646/17.03.2017, ANCPI a comunicat o
serie de c1arificări cu privire la avizarea expertizelor tehnice judiciare care au ca obiectiv
stabilirea hotarului Între UAT-uri.
Vă

transmitem

3646/17.03.2017

alăturat

şi În evidenţele

adresa

Înregistrată

În

evidenţele

ANCPI

OCPI Suceava cu nr. 3474/17.03.2017

cu

nr.

În vederea

procedării În consecinţă.

Cu deosebită consideraţie,

Amalia COSTIN
Consilier Juridic

C~
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Referitor la:Adresa inregistrată la ANCPI sub nr. 3646/2017, privind avizarea
. .eilpertizei tehnice judiciare care are ca obiectiv stabilirea hotarului
intre UAT-uri
Stimate Domn.
Ca urmare a solicitării dumneavoastră. Înregistrată in evidenţele Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi PubliCitate Imobiliară sub numărul 3646/16.02.2017. refemoarela avizarea
expertizei tehnice judiciare care are ca obiectiv stabilirea hotarului dintre UAT. Mereni şi
U.A.T. Amzacea. vă comunicăm:
Potrivit art. 4 .Ii!. 1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
republicată. cu modificările şi completările ulterioare. ANCPI avizează tehnic expertizele
efectuate de către experţii judiciari
privire la corectitudinea
datelor
judecată.

in specialitatea topografie, geodezie
topografice
utilizate,
la solicitarea

şi cadastru
instanţelor

cu
de

În aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate. a fost aprobat plin Ordinul
comun al ANCPI nr. 1044364/19.09.2011
şi Ministerului Justiţiei nr. 1.88212011,
Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari
În specializarea topografie, cadastru şi geodezie. care precizează la art. 1 alin. (1) faptul
că, Agenţia Naţicna/ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin of/ciile de
cadastru şi publicit~te
imobiliară
(OCPI). avizeazii
tehnic, exclusiv
cu privire la
corecliludinea datelor. topografice, expertizele judiciare efectuate de către exţJerţii judiciari
in specializarea topografie. cadastru şi geodezie.
•

Recepţiadocl'-nentaţiilor topografice/cadastrale şi avizarea expr::tizeJor judiciare de
către oficiile teritoriale se realizează prin intermediul aplicaţiei infomiatice e • Terra.
Având in vedere prevederile art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată. cu modificările si completările ulterioare. conform cărora.
"in indeplinirea obligatiilor ce le revin, ( ...). expeftii jUdiciari, ( .. .) au acces gratuit, direct,
permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi seNiciiie on-line ale sistemului
integrat de cadaslru şi carte funciară, in condiţiile reglementate prin ordin al directorului
general al Agenţiei Naţionale". ANCPI a transmis oficiilor teritoriale. prin adresa nr.
2059/24.02.2017.
anexată, modalitatea de creare a conturilor de utilizator pentru aceşti

utilizatori.
:
Cu privire la avizarea expertizei judiciare care are ca obiect limita dintre două teritorii
administrative şi având În vedere constrâng!'lrile_apli~ţiei.informatice, in care se pot salva
doar entităţi grafice de tip poligon\şe ~C'l ~r()C!lda~şlfăl:~~xpertul judiciar va inregistra in
aplicaţia informatică poligonul reprezentănd limita intregul.ui U.A.T., poligon definit de
tronsonul determinat 'de expert. prin măsurători. Între UAT."urile care fac obiectul
expertizei. conform syliCitării instanţei. şi celelalte tronsoane aferente limitei intregului
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UAT., care vor fi aescărcate
din sistemul 'informatic e-Terra prin accesarea opţiunii
,
"Export".
În memoriul tehnic care Însoţeşte planul de amplasament şi delimitare, expertul
judiciar va face precizările necesare cu privire la modul de generare a poligonului cu
reprezentarea limitei UAT, astfel:
• tronsonul efectiv determinat prin măsurători la teren de către expertul judiciar,
care răspunde pentru corectitudinea determinărilor, corespondenţa cu
realitatea din teren, conform prevederilor art.3 alin. (3) din regulamentul mai
sus menţionat;
• tronsoanele preluate din sistemul informatic, care Închid poligonul
reprezentând limitaUAT;
Aceleaşi' precizări se vor face şi În procesul verbal de recepţie, la punctul 5
Concluzii.
După verificarea corectitudinii datelor topografice conţinute În planul de
amplasament şi delimit?re, inspectorul realizează recep~a tehnică fără atribuire de număr
cadastral, salvează informaţiile În e-Terra 3 pe stratul denumit "Expertiza judiciară"
reprezentând baza de date grafică distinctă prevăzută de art. 5, alin. (2) din "Regulament, şi
nu se pronunţă asupra constatărilor şi soluţiei propuse de expertul tehnic judiciar, aceasta
fiind atribuţia exclusiva a instanţei judecătoreşti.

Cu deosebită consideraţie,

Marcela CRISTEA

,

Director Direcţia de Cadastru şi Geodezie
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