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ACT ADITIONAL

la Protocolul de colaborare incheiat la data de 29.05.2006 intre Agentia Nationala de Cadastru
~i Publicitate Imobiliara ~i Compania Nationala de Autostrazi ~i Drumuri Nationale din
Romania S.A. privind intocmirea, avizarea documentatiilor cadastrale ~i intabularea dreptului
de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate in temeiul Legii nr. 198/2004,
privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi ~i drumuri nationale

Art. 1 La capitolul I - Procedurile de urmat pentru punerea in aplicare a prevederilor
art. 3 din Legea nr. 198/2004 ~i respectiv art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare
a Legiinr. 198/2004:
1. Dupa articolul 5 se introduce art. 51 care va avea urmatorul cuprins:
Art. 51(1) Copia dosarului cadastral va fi pusa la dispozitia persoanei autorizate la cererea
expropriatorului Tnformat analog sau digital, Tntermen de cel mult 0 saptamana de la data depunerii
cererii.
(2) Tn cazul Tn care documentatiile cadastrale din arhiva oficiului decadastru ;i publicitate
imobiliara sunt executate Tn sistem local de coordonate, la oficiile de cadastru ~i publicitate
imobiliara, expropriatorul prin persoana autorizata este obligat sa integreze documentatia Tnsistemul
national de coordonate Stereografic 1970, pastra~d toate elementele definitorii ale planului de
amplasament ~i delimitare, lucrarea fiind folosita doar Tn vederea dezmembrarii ~i a actualizarii cu
detaliile existente.
2. Dupa art. 10 se introduc articolele 101 ~i 102 care vor avea urmatorul cuprins:
Art. 101 (1) Expropriatorul prin persoana autorizata are obligatia de a Tntocmi documentatia
cadastrala Tn cazul imobilelor care nu au fost Tnregistrate Tn evidentele de cadastru ~i publicitate
imobiliara atat pentru imobilTn Tntregul sau cat ~i pentru parcela care urmeaza sa fie dezmembrata
Tnvederea exproprierii.
(2) Documentatia cadastrala Tntocmita Tnvederea dezmembrarii imobilului ce urmeaza sa fie
expropriat este exceptata de la fluxul integrat de cadastru ~i publicitate imobiliara ~i sta la baza
emiterii hotararii de guvern prevazuta de art. 4 din Legea 198/2004. Cererea de receptie a
documentatiei cadastrale Tntocmite Tn vederea dezmembrarii imobilului se depune concomitent cu
cererea de receptie a documentatiei cadastrale Tntocmite pentru Tntregul imobil din care face parte
parcela ce urmeaza sa fie dezmembrata.
(3) Tarifarea se va face separat pe fiecare numar cadastral atribuit Tnparte, potrivit Ordinului
ministrului administratiei ~i internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile
desfa~urate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ~i unitatile sale subordonate,
cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(4) Identificarea cu datele de carte funciara deschisa Tntemeiul Decretului-Iege nr. 115/1938
pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare se face la momentulTnscrierii dreptului de
proprietate al Statului Roman ~i a dreptului de administrare al Companiei Nationale de Autostrazi ~i
Drumuri Nationale din Romania asupra imobilelor expropriate, Tn cartea funciara speciala. Pentru
imobilele situate Tn extravilan, Tn zonele care fac obiectul Legii fondului funciar nr.18/1991, al Legii
nr.169/1997 pentru modificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ~i al Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ~i celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ~i ale Legii nr. 169/1997 cu modificarile ~i
completarile ulterioare, Tnscrise Tn vechile carti funciare nu este obligatorie identificarea numarului

topografic din cartea funciara veche, exceptie facfmd cazurile in care asupra lor sunt inscrise
constructii.
Art. 102 Expropriatorul, prin persoana autorizata, va depune odata cu documentatiile
cadastrale planurile parcelare vizate spre neschimbare de catre comisiile locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. Tncazul modificarii planurilor parcelare, in situatii
exceptionale, expropriatorul, prin persoana autorizata, va depune planurile parcelare modificate,
vizate de catre comisiile locale ~i de catre prefect sau persoana imputernicita de catre acesta, in
calitate de pre~edinte al comisiei judetene de aplicare a legii fondului funciar.

-

Art. 2 La capitolul II Procedurile de urmat pentru punerea in aplicare a prevederilor
art. 15 din Legea nr. 198/2004 §i respectiv art. 15 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 198/2004,
- la art. 11, dupa primul alineat se introduc trei alineate noi avand urmatorul conti nut:
(2) Tnsituatia in care titularul dreptului de proprietate este cu certitudine cunoscut, existand
acte pe baza carora se poate stabili identitatea acestuia, 0 data cu cererea de inscriere in cartea
funciara speciala a dreptului de proprietate al Statului Roman ~i a dreptului de administrare al
Companiei Nationale de Autostrazi ~i Drumuri Nationale din Romania S.A., asupra imobilului
expropriat se depune ~i cere rea de inscriere in cartea funciara a intregului imobil, din care face parte
parcela dezmembrata. Tn acest caz se deschide, la cererea expropriatorului, atat carte funciara
pentru intregul imobil cuprins in titlul de proprietate cat ~i carte funciara speciala pentru imobilul
expropriat.
(3)Tariful pentru intabularea dreptului de proprietate al statului roman ~i a dreptului de
administrare al Companiei Nationale de Autostrazi ~i Drumuri Nationale din Romania S.A. asupra
imobilului expropriat se plate~te de catre expropriator. Pentru intabularea intregului imobil, in
cazurile in care aceasta este posibila, costurile de intabulare vor fi suportate de catre expropriat.
(4) Tn situatia in care titularul nu poate fi cu certitudine identificat, neexistand acte care sa
permita intabularea dreptului asupra intregului imobil, cuprins in titlul de proprietate, se va deschide
carte funciara speciala numai pentru imobilul expropriat.

-Ia art. 16, litera e se modifica §i va avea urmatorul continut:
e) planul de amplasament ~i delimitare a - imobilului comasat, in care vor fi evidentiate
intersectiile cu detaliile liniare (de ex: cai de comunicatie, canale, diguri, rauri);

-

III Dispozitii generale, la art. 19 se introduce alin. 2 care va avea

Art. 3 La capitolul
urmatorul cuprins:

-

Traseele tronsoanelor de autostrazi ~i drumuri nationale care implica efectuarea lucrarilor de
expropriere vor fi transmise pe unitati administrativ - teritoriale, in sistemul national de coordonate
Stereografic 1970.

Art. 4 Prezentul act aditional intra in vigoare in termen de 3 zile de la data semnarii
sale §i va fi adus la cuno§tinta oficiilor de cadastru §i publicitate imobiliara prin grija Agentiei
Nationale de Cadastru §i Publicitate Imobiliara.
Agentia Nationala de Cadastru

Compania Nationala deAutostrazi ~i

~i Publicitate Imobiliara

Drumuri Nationale
din Romania S.A.
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