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Către:
Primăria Municipiului Zalău
În atenţia:
Domnului ing. Căpîlnaşiu S. V. Radu - Primar
Spre ştiinţă: Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 15889/07.04.2010 înregistrată În evidenţele
Agenţiei Naţionale de Cad astru şi Publicitate Imobiliară sub nr. 428705/12.04.2010, prin
care solicitaţi precizări referitoare la prevederile capitoluluui 8, art. 18 din Regulamentul
privind conţinutul şi modul de Întocmire a documentaţiilor cadastrale În vederea Înscrierii
În cartea funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completări le ulterioare, vă
comunicăm:
Operaţia cadastrală de modificare a limitei de proprietate, conform prevederilor
regulamentului mai sus menţionat, se efectuază În următoarele condiţii:
• asupra a cel puţin două imobile;
• imobilele au cel puţin o latură comună;
• modificarea limitelor imobilelor se poate efectua numai pe laturile comune;
• nu implică modificarea sumei suprafeţelor imobilelor;
• asupra limitei exterioare tuturor. imobilelor ce urmează a fi modificate nu se pot
efectua modificări ale formei, dimensiunilor şilsau poziţiei;
• cererile de modificare se depun simultan.
Condiţia premergătoare operaţiunii de modificare a limitelor este ca toate imobilele
implicate În modificarea limitelor să fie Înscrise În evidenţele cadastrale pe bază de
documentaţie cadastrală şi să deţină număr cadastral. Această condiţie este impusă de lit.
d) a art. 18 care prevede că documentaţia cadastrală trebuie să conţină "copie după
planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării
limitelor".
În aceste condiţii "declaraţia autentică de voinţă Între părţi", prevăzută de
regulament, este actul autentic din care rezultă acordul de voinţă al deţinătorilor imobilelor
afectate, cu privire la modificarea limitelor dintre ele, Însoţit de plan anexă cu noua
configuraţie a imobilelor.
Cu deosebită consideraţie,
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