onaUL

DE CADASTRlI

ŞI
PUIlLICITATf.
IMOBILIARA

SUCEAVA

Nr.16271/07.12.2015

COMUNICARE
Către:

Persoanele fizice/juridice autorizate,

Referitor la:

Ediţia 3 a procedurii operaţionale "Anulare număr
cadastral"

Vă comunicăm alăturat ediţia nr. 3 a procedurii operaţionale PO 7.5-09SV "Anulare număr cadastral". Principala modificare În procedură, faţă de
ediţia precedentă, se referă la aplicarea art. 74 din Regulamentul de avizare,
recepţie şi Înscriere În evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin
Ordinlul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014.
Conform prevederilor

acestui articol, toate documentaţiile

cadastrale

Întocmite În vederea Înscrierii imobilelor În cartea funciară, pentru care au fost
alocate numere cadastrale anterior implementării sistemului informatic integrat
de cadastru şi carte funciară, râmase neoperate În cartea funciară la expirarea
termenului de 1 an de la data intrării În vigoare a regulamentului, Îşi pierd
valabilitatea

iar numerele

cadastrale

alocate se anulează

din oficiu. În

consecintă aceste documentatii nu mai pot fi Înscrise În cartea funciară. Ia
data prezentei termenul sus mentionat fiind expirat.
Reamintim data implementării la OCPI Suceava a sistemului informatic
integrat 17-11-2008 şi faptul că alocarea numerelor cadastrale În sistemul
informatic integrat a Început de la 30000 pe fiecare UAT.
Cu deosebită consideratie,
,

Amalia PÎRVU
Con il"
uridic

Vasilică sO~~~:~.CHIAN
Şef serviciu~u

OCPI SUCEAVAlB-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 3. Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 3317; (0230) 521911; Fax: (0230) 521911; e-mail: sv@ancpLro;www.ancpLro
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1.

SCOP

1.1

Scopul prezentei proceduri este de a defini şi controla procesul de anulare

a unui număr cadastral alocat unui imobil, În vederea Întocmirii

unei documentaţii

cadastrale şi/sau În urma recepţiei la oficiu a documentaţiei cadastrale.
1.2

Obiectivul urmărit:

- O practică unitară la nivelul OCPI Suceava cu privire la cererile de anulare a
numărului cadastral şi la procesul de verificare În vederea soluţionării acestor cereri;
- Eliminarea riscului de anulare a unui număr cadastral pentru un imobil, dintr-o
recepţie cadastrală care a făcut obiectul unei operaţiuni de carte funciară, sau care a fost
folosită În circuitul civil.

1.3

DOMENIU DE APLICARE

a) Procedura se aplică numerelor cadastrale alocate imobilelor din documentaţiile
recepţionate pe hărtie şi/sau alocate imobilelor integrate În bazele de date ale OCPI
Suceava, după anul 1990.
b) Procedura va fi aplicată de către personalul din cadrul OCPI Suceava cu
următoarele funcţii:
Referent Relaţii cu Publicul: Înregistrează cererile de anulare
Consilier Cadastru, Inspector: procesează cererile de anulare
Referent arhivă carte funciară, Asistent Registrator: confirmă neoperarea În
cartea funciară.
Totodată, procedura va fi difuzată şi adusă la cunoştinţa persoanelor fizice şi
j uridice auto rizate
Responsabilii de proces sunt Inginerul şef şi Registratotul şef al OCPI Suceava.

2.

REFERINTE NORMATIVE
•
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată.
Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere În evidenţele de cad astru şi

carte funciară, aprobat prin Ordinlul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014.
Ordine ale Directorului general ANCPI, Decizii şi precizări ale direcţiilor de
specialitate din ANCPI, Decizii ale Directorului OCPI Suceava.

3.

TERMENI, DEFINITII ŞI ABREVIERI

•

Oficiul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Suceava- OCPI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - BCPI
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Registrul General de Intrare - RGI
Număr cadastral

- Identificator numeric, Întreg sau sub formă de fracţie, asociat

unei parcele dintr-o documentaţie

cadastrală

recepţionată,

vederea Întocmirii unei documentaţii cadastrale,

sau alocat provizoriu În

existent În bazele de date ale OCPI

Suceava.
După specificul teritoriului administrativ şi evoluţia lucrărilor de cadastru, În cazul
OCPI Suceava, numărul cadastral poate fi:
- număr topografic (un număr Întreg sau sub formă de fracţie)
- număr bun imobil/corp de proprietate (un număr Întreg sau sub formă de fracţie)
- identificator intern (un număr Întreg existent numai În baza de date locală OCPI)
- identificator electronic (un număr Întreg existent În sistemul informatic integrat).

4.

RESPONSABILlTĂTI ,

4.1 Referentul Relatii cu Publicul
Introduce cererile de anulare număr cadastral În RGI din aplicaţia informatică eTerra, pentru serviciul "anulare operaţiune cadastrală"
4.2 Consilierul de Cadastru, Inspectorul de cad astru
Întocmeşte cererea de confirmare către BCPI teritorial, cu privire la operarea sau
neoperarea numărului cadastral În cartea funciară.
Procesează cererile de anulare operaţiuni cadastrale.
4.3 Referentul arhivă, Asistentul registrator
Confirmă consilierului de cad astru sau inspectorului de cadastru , operarea sau
neoperarea numărului cadastral În cartea funciară.
4.4 Inginerul sef si Registratotul sef
Controlează şi monitorizează

desfăşurarea

procesului de anulare a numerelor

cadastrale conform prezentei proceduri.
5.

DESCRIEREA PROCESULUI

5.1

limitele

procesului

DATE DE INTRARE
Cereri de anulare numere cadastrale.

DATE DE IESIRE
Solutii ADMITERE/RESPINGERE
•

.
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Desfăşurarea procesului

5.2.1) Situatiile În care se poate afla un număr cadastral dintr-o anumită comună
cadastrală sau unitate administrativ teritorială, În evidenţele de cad astru şi carte funciară
ale OCPI Suceava:
a) alocat provizoriu,

fără recepţie

cadastrală

şi carte funciară

deschisă

(o

propunere ajunsă În baza de date grafică a oficiului);
b) cu recepţie cadastrală,

anterioară

sistemului

informatic

eTerra, dar fără

operare Într-o carte funciară;
c) cu recepţie cadastrală, În sistemului

informatic

eTerra,

dar fără carte

funciară deschisă (recepţie provizorie);
d)

cu recepţie cadastrală şi operare Într-o carte funciară.

5.2.2) Situatii care necesită anularea unui număr cadastral
- Solicitările de anulare număr cadastral pot fi justificate doar pentru situaţiile de la
punctele a, b şi c enumerate la 5.2.1.
- Pentru situaţia de la punctul d) enumerată la 5.2.1 anularea numărului cadastral
se poate face prin operaţiunea de radiere/sistare din cartea funciară şi nu face obiectul
prezentei proceduri.
- În practica curentă situaţiile care impun anularea unui număr cadastral apar
atunci când se solicită (sau se documentează) o operaţiune cadastrală pentru un imobil
a cărui amplasament este "ocupat" În baza de date grafică a OCPI Suceava, urmare
recepţiei anterioare a unei operaţiuni cadastrale, de cele mai multe ori nefinalizată:
recepţie cadastrală pentru Întabulare fără deschiderea cărţii funciare;
recepţie

cadastrală

pentru

retrocedare/constituire

În

baza

legilor

proprietăţii nefinalizată prin emiterea Titlului de proprietate;
recepţie

cadastrală

pentru

instanţa

de judecată

fără deschiderea

acţiunii judecătoreşti;
recepţie cadastrală pentru dezmembrare/comasare

nefinalizată prin act

autentic şi/sau deschiderea cărţii funciare;
alte recepţii cada straie nefinalizate la cartea funciară (repoziţionări,
schimburi de teren etc).
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- Nu se justifică cererea de anulare a unui număr cadastral din documentaţiile
cadastrale operate În cartea funciară sau care au fost folosite În circuitul civil (sentinţe
judecătoreşti, acte autentice notariale etc.). În aceste cazuri numărul cadastral face parte
din evoluţia (istoricul) imobilului, operaţiunile
reglementărilor

În vigoare

putându-se

cadastrale

ulterioare realizate conform

efectua fără anularea

operaţiunii

cadastrale

anterioare.
5.2.3) Cererea pentru anularea numărului cadastral
- Cererea de anulare număr cadastral se Întocmeşte conform modelului din anexa
nr. 1 la prezenta.
- Toate cererile de anulare a numărului cadastral se Înregistrează la BCPI-uri În
eTerra - RGI, pe codul corespunzător

serviciului "Anulare operaţiuni cadastrale".

- Cererile de anulare a numărului cadastral nu se tarifează.

5.2.4) Anularea numerelor cadastrale poate fi realizată În următoarele situatii:
a) La solicitarea persoanei autorizate care a folosit numărului cadastral, sau de
către o altă persoană autorizată interesată de imobilul În cauză, pentru situaţia În care
numărul cadastral a fost alocat provizoriu, fără a exista o documentaţie

cadastrală

recepţionată pe hârtie la oficiu (numărul cadastral există numai În baza de date grafică a
OCPI Suceava).
b) La solicitarea persoanei interesate, care poate fi beneficiarul documentaţiei,
titularul dreptului de proprietate asupra imobilului În cauză sau mandatarului acestuia,
caz În care la cererea de anulare va fi ataşată procura;
•

La cerere se va ataşa exemplarul original al documentaţiei cadastrale.

•

Cererea va fi Însoţită de declaratia pe proprie răspundere a solicitantului, semnată
si datată, În care va menţiona că nu a folosit documentaţia cadastrală În circuitul
civil, iar În cazul În care nu deţine exemplarul original al documentaţiei cadastrale
va menţiona În declaraţie motivaţia nedeţinerii (pierdere, distrugere etc.).

c) La solicitarea Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată
asupra terenurilor:
proprietate.

pentru recepţiile cadastrale provizorii, În vederea emiterii titlurilor de
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- Cererea va conţine motivarea comisiei locale, cu privire la solicitarea de anulare
a documentaţiei

cadastrale

Întocmită

În vederea

emiterii unui titlu de proprietate,

semnată de membrii comisiei sau va fi Însoţită de un proces-verbal de constatare, cu
semnăturile membrilor comisiei.

d) În baza hotărârii judecătoreşti

definitive şi irevocabile prin care s-a dispus

anularea numerelor cadastrale:
Cererea se Întocmeşte

de către persoana

interesată,

În baza unei hotărâri

judecătoreşti definitive şi irevocabile care menţionează expres anularea identificatorului
cadastral. Cererea va fi Însoţită de copia hotărârii judecătoreşti.

e) În baza referatului de anulare Întocmit de către consilierul de cad astru şi
semnat de inginerul şef, Însoţit de documente care justifică anularea identificatorului
cadastral

(hotărâre judecătorească

definitivă

şi irevocabilă,

sistarea

cărţii funciare,

Încheierea de respingere de la cartea funciară, documente care motivează operaţiuni de
Îndreptare eroare materială la OCPI, etc. ).

f) Din oficiu: În condiţiile art. 74 din Regulamentul de avizare, recepţie şi Înscriere
În evidenţele de cad astru şi carte funciară, aprobat prin Ordinlul
ANCPI

nr. 700/2014.

Conform

prevederilor

acestui

Directorului General al

articol,

toate

documentaţiile

cadastrale Întocmite În vederea Înscrierii imobilelor În cartea funciară, pentru care au fost
alocate

numere cadastrale

anterior

implementării

sistemului

informatic

integrat de

cadastru şi carte funciară, râmase neoperate În cartea funciară la expirarea termenului
de 1 an de la data intrării În vigoare a regulamentului, Îşi pierd valabilitatea iar numerele
cadastrale alocate se anulează din oficiu.
În procesul de verificare a documentaţiilor cadastrale, În situaţia existenţei unei
suprapunei cu un imobil din baza de date locală cu număr cadastral alocat anterior
implementării

sistemului

Întocmi din oficiu cererea

informatic

integrat, consilierul/inspectorul

de confirmare către BCPI-ul

sau neoperarea numărului cadastral În cartea funciară,
anulare a numărului

cadastral.

neoperării În cartea funciară,

În situaţia confirmării

consilierul/inspectorul

de cad astru poate

teritorial, cu privire la operarea
fără existenţa unei cereri de
de către BCPI-ul teritorial a

de cad astru va face menţiunea În
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baza de date grafică a oficiului pentru aceste numere cadastrale, "anulat din oficiu În
baza art. 74 din ODG 700/2014".

5.2.5) Procesarea cererilor pentru anularea numărului cadastral
a) Consilierul de cad astru verifică În bazele de date situaţia imobilului a cărui
număr cadastral se solicită a fi anulat.
b) Dacă alocarea numărului cadastral s-a efectuat În afara sistemului integrat
eTerra, consilierul de cadastru va Întocmi adresă, conform modelului din anexa nr. 2 la
prezenta, către Serviciul de Publicitate Imobiliară - BCPI teritorial implicat, prin care va
solicita confirmarea neoperării În cartea funciară.
c) BCPI teritorial va răspunde la solicitarea consilierului de cad astru În termenul de
1 zi lucrătoare de la primirea solicitării (cererile de anulare număr cadastral au termenul
de soluţionare În eTerra de 3 zile lucrăroare), conform modelului din anexa nr. 3 la
prezenta

,confirmând

operarea

sau neoperarea

documentaţiei

cadastrale

În cartea

funciară.
d) Dacă cererea de anulare nu Întruneşte

condiţiile procedurii, consilierul de

cadastru va Întocmi referatul de completare.
e) Dacă solicitările din referatul de completare nu au putut fi soluţionate, sau
documentaţia

cadastrală

a făcut obiectul operării Într-o carte funciară,

cererea se

soluţionează prin respinge.
f) Dacă nu există piedici, cererea se soluţionează cu admitere, iar consilierul de
cadastru va opera anularea identificatorului cadastral, fie În baza de date locală ("soluţia
pe hârtie"), fie În mediul eTerra, după caz.
g) Cererea de anulare se arhivează la BCPI-ul teritorial unde a fost Înregistrată În
RGI.
h) Dacă cererea a fost soluţionată cu admitere "pe hârtie",

asistentul registratorl

referentul de la BCPI, la poziţia numărului cadastral din registrul numerelor cadastrale pe
hîrtie va menţiona "anulat", cu specificarea numărului de cerere prin care s-a efectuat
anularea.
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ÎNREGISTRĂRI
Inregistrările prezentei proceduri se supun prevederilor procedurii P-4.2.4 Controlul înregistrărilor

7.

ANEXE

Anexa nr. 1- Cerere anulare identificator cadastral
Anexa nr. 2-Cerere de confirmare

BCPI teritorial

Anexa nr. 3- Raspuns confirmare BCPI teritorial
Anexa nr. 4- Schemă logică proces

onCIUL DE CADASTRU
ŞI
PUBI,ICITATF.
lMOBII.IARA

SUCEAVA

Către,
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SUCEAVA
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

_

Nr. de Înregistrare

/

CERERE DE ANULARE IDENTIFICATOR CADASTRAL

Su bsem natu I(a)/su bsem naţi i
domiciliat(ă)
nr

.

În localitatea

, bl...

nr

, str

, scara

, ap

, legitimat(ă)

, CNP .....•.........•...•..........•.......•.........

cu CI/BI seria

,

imobilului

situat În UAT

,
p roprieta r( i)

aI(ai)

, localitatea

str

, nr

ANULAREA IDENTIFICATORULUI

,

, pri n ma ndata ru I

•..........................•...............................................................

imobilului

,

, tel./fax

e-mai':

atribuit

,

, va- rog sa- d'Ispune t',1:

CADASTRAL:

mai sus menţionat,

.

din documentaţia

cadastrală

recepţionată

la

OCPI Suceava cu nr

.

MOTIVUL ANULĂRII:

DATA

.

SEMNĂTURA

OCPI SUCEAVAIB-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 3. Cod poştal 720262. Suceava, Jud. Suceava. ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 3317; (0230) 521911; Fax: (0330) 10 1160; e-mail: sv@ancpi.ro;www.ancpi.ro

.
SIMTEX-OC

1500001 REGISl'E~ED C 28831

OflCIUL DE CADASTRU
ŞI
PUlII.ICITATF,
IMOBILIARA

SUCEAVA
Nr. 1/

Către:

Biroul de Cadastru şi Publicitate

În atentia:
,

Doamnei/Domnului

registrator

/

.

Imobiliară

.

coordonator

.

CERERE DE CONFIRMARE

Urmare cererii Înregistrată
cu nr.

../.

la BCPI
, prin care se solicită oficiului

date a identificatorului

cadastral

a
, din planul de amplasament

la

• • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • •• •• • • • I

plan/identificator

anularea din baza de

nr

cadastrale/UAT
recepţi o nat

.

şi delimitare

OCPIIBCPI.............................................................
vă

cadastral

rugăm

să

confirmati

comunei

cu

operarea/neoperarea

nr.
acestui

În cartea funciară.

Cu deosebita consideraţie,

Vasile MOCANU
DIRECTOR

Prenumele şi
numele

Funcţia

Data

Semnătura

Intocmi
t

OCPI SUCEAVAIB-dul. 1 DecembMe 1918 nr. 3. Cod poşta1720262. Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA
Telefon: (0230) 52 3317; (0230) 521911; Fax: (0330) 10 11 60; e-mail: sv@ancpi.ro;www.ancpi.ro

SIMTEX-OC

150 !:al RfGlSiEREOC.28831

OFICIUL DE CAOASTRU
ŞI
PUBI.1CITATF.
IMOBILIARA

SUCEAVA

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

.
N r. 1/

./

Către:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

În atenţia:

Serviciului Cadastru

.

CONFIRMARE

Urmare cererii Înregistrată la aCPI Suceava cu nr.

../.

, vă

confirmăm următoarele:
Identificatorul

nr

cadastral

UAT

a

comunei

cadastralel

, nu are carte funciară deschisăI este Înscris În cartea

funciară nr.

prin Rf. nr

../.

Cu deosebita consideraţie,

Registrator coordonator/Registrator

Prenumele şi
numele

Funcţia

Data

Intocmit

OCPI SUCEAVAIB-dul.1
Decembrte 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@ancpLro; www.ancpLro

Semnătura

.

onaUL
DE CADASTRU
ŞI
PIIBI.ICITJlTF.
IMOBILIJIRA

SUCEAVA

ANULAREA UNUI IDENTIFICATOR CADASTRAL
Schema logică a procesului:
Aprob
Director,
Înregistrare cerere de anulare
identificator cadastral În
eTerra RGI la BCPI teritorial

Verificare CADASTRU:
- situaţia imobilului În evidenţele
de cadastru
- adecvarea cererii şi motivaţiilor
de anulare cu situaţia imobilului,
conform proceduri.

Referat de
completare

Vasile MOCANU

Cerere de
confirmare BCPI

Verificare CARTE FUNCIARĂ:
- situaţia imobilului În evidenţele de
carte funciară

DA

Răspuns confirmare
OCPI

DA

Soluţionare prin
RESPINGERE

Soluţionare prin
ADMITERE
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