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ANUNT PREALABIL PRTVTND AFT$AREA PUBLTCA A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI

-

Model afisare sediul consiliul local -

Vd aducem la cunogtintd cd s-a finalizat executarea lucrdrii sistematice de cadastru

pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr.

din unitatea administrativ teritoriald

municipiul/oragul/comuna

iar dupd parcurgerea etapelor de afigare
publicd a documentelor tehnice ale cadastrului, de primire gi solutionare a cererilor de
rectificare, de actualizare a documentelor tehnice ale cadastrului 9i receptiei documentelor

tehnice ale cadastrului

-

copie finald, se va realiza deschiderea cd(ilor funciare

9i

in vederea comunicdrii persoanelor
interesate, potrivit evidentei de carte funciard a extraselor de carte funciard pentru

transmiterea autoritS[ii administratiei publice locale,

informare.

in acest sens, unitatea administrativ teritoriald
din judelul
Gorj, anuntd publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul/sectoarele cadastral(e) nr.
incepdnd cu data de
-t_

llr. lO -Jot6
, pe o perioadd de 60 de zile,
?&'tu/APLO ea/4a'iaesD din t anA,tn'T>+zA 7€(eSD

la

,

sediul
conform

din Legea cadastrului 9i publicitSlii imobiliare nr.711996, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.
ar1.14 alin.(1) Si (2)

De asemenea, pe site-ul

Primdriei

acces6nd portalul instituliei:

gi pe pagina de internet a ANCPI creatd in acest scop,
puteti vizualiza documentatia cadastrald

a

sectorului cadastral 9i imobilul proprietatea
dumneavoastrd care se identificd cu lD (identificatorul atribuit imobilului de cdtre prestator
in cadrul lucrdrilor sistematice de cadastru).
Documentele tehnice afigate sunt urmdtoarele:

-

registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr.

2 la Ordinul Directorului General al

ANCPI nr.97912016);

- opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor 9i al altor
de(indtori (Anexa nr. 3 la Ordinul Directorului General al ANCPI nr.97912016);

- planul cadastral de ansamblu;
- planurile cadastrale.

in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea cadastrului 9i publicitalii
imobiliare nr.711996, republicatd, cu modificarile 9i completdrile ulterioare, cererile de
rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului (Anexa nr.11 la Ordinul Directorului
General al ANCPI nr.97912016) se formuleazd, in termen de 60 de zile de la data afigdrii,
9i sunt inso[ite de documente doveditoare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea

fi depuse la sediul

primdriei 9i pe site-ul Agentiei Nalionale de Cadastru Publicitate lmobiliard.
9i

PRIMAR
Nume, prenume
Ser

, gtampild

Notd: Anuntul trebuie publicat cu 5 zile inaintea publicirii documentetor
tehnice intr-un ziar de largi circulalie, intr-unziar locat, la sediul consitiulul local, pe
pagina de internet a administrafiei publice locale, precum gi pe cea a Agenliei
Nationale)

