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ABSTRACT: The cadastre maintenance. The cadastre maintenance is a technical,
economic and legal operation that ensures updating the cadastral documents. Using
cadastral data with maximum efficiency by individual beneficiaries can not be ensured unless
these data reflect reality on the landscape at any time, regarding on real estates (shape, size,
quality, ownership, destination, use etc.). This can be ensured only through a systematic
activity of updating the cadastre.
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Introducere
Dinamica fondului funciar şi circulaţia
bunurilor imobile în cadrul economiei de
piaţă, determină modificări frecvente ale
situaţiei din teren, pe care cadastrul trebuie
să le evidenţieze sub toate aspectele
(cantitativ, calitativ şi juridic). Activităţile
care provoacă în principal aceste modificări
sunt: execuţia de obiective industriale şi
sociale noi, execuţia de lucrări de
îmbunătăţiri funciare, de modernizare a
reţelei căilor de comunicaţii, de proiectare şi
executare de lucrări de sistematizare a
localităţilor rurale şi urbane, de sistematizare
şi organizare a teritoriului, de regularizare
sau barare a cursurilor de apă, de împădurire
a terenurilor erodate sau neproductive,
încheierea de tranzacţii pe piaţa imobiliară
cu bunuri imobile etc.
Aceste modificări din teren se reflectă în
modificări de conţinut atât în planurile
cadastrale cât şi în celelalte documente ale
cadastrului, concretizate în:
– Schimbarea unor categorii de
folosinţă inferioare în categorii de
folosinţă superioare;
– Includerea sau scoaterea terenurilor
din circuitul agricol;
– Modificarea suprafeţelor sau formelor
diferitelor parcele de teren prin
comasări sau dezmembrări;

– Transferul unor bunuri imobile de la
un proprietar la altul.
Ţinerea la zi a acestor modificări se face
pentru fiecare teritoriu administrativ
(comunal, orăşenesc, municipal) şi separat
pentru fiecare localitate din perimetrul
administrativ al acestora.
Activitatea de ţinere la zi este reglementată
de legea 7/1996 Legea cadastrului si
publicităţii imobiliare.
Etape de lucru la întreţinerea
lucrărilor de cadastru
Lucrările de ţinere la zi a planurilor
cadastrale se desfăşoară în două faze:
– Faza de teren care constă în
procurarea documentaţiei cadastrale,
parcurgerea terenului, efectuarea
m ă s u r ă t or i l or ş i cul eger ea
informaţiilor necesare efectuării
întreţinerii;
– Faza de birou, care conţine verificarea
legalităţii modificărilor efectuate,
prelucrarea şi operarea lor în
planurile şi registrele cadastrale.
Înscrierea noilor date, rezultate cu ocazia
lucrărilor de întreţinere, nu înseamnă
aprobarea modificărilor constatate şi nici
legalizarea încălcărilor sau abaterilor de la
prevederile legale.
Acţiunea de ţinere la zi a planurilor
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cadastrale va fi precedată, după caz, de
reambulare planurilor cadastrale, în cazul
când pe planurile respective nu s-au operat
schimbările din teritoriu pe o durată mai
mare de 4-5 ani sau perioade mai mici, în
cazul când prin executarea de noi investiţii
au survenit modificări importante în
teritoriu. În acest caz după executarea
reambulării se continuă cu ţinerea la zi
sistematică a planurilor cadastrale.
Evidenţierea modificărilor
Modificările apărute în teren se
evidenţiază, pe copiile de ţinere la zi şi pe
originalele planurilor cadastrale, prin tuş de
culoare roşie, astfel:
– Liniile care au dispărut se taie cu
două liniuţe paralele trasate cu tuş
roşu;
– Denumirile topice şi inscripţiile, care
nu mai corespund cu cele iniţiale se
taie cu o linie trasată cu tuş roşu, iar
dedesubt se scrie tot cu tuş roşu
denumirea nouă, cu aceleaşi caractere
şi aceleaşi dimensiuni;
– Când o parcelă îşi schimbă folosinţa
dar îşi păstrează numărul cadastral şi
limitele se taie cu o linie numărul
cadastral şi simbolul categoriei de
folosinţă, după care se scrie dedesubt,
cu tuş roşu, numărul cadastral şi noul
simbol al categoriei de folosinţă;
– În cazul desfiinţării unei parcele, se
anulează cu două linioare limita care

dispare şi cu o linie numărul cadastral
şi categoria de folosinţă;
– Când mai multe parcele alăturate se
comasează într-una singură, având ca
folosinţă una din folosinţele
parcelelor comasate, se şterg cu o
linie toate numerele cadastrale şi
simbolurile categoriilor de folosinţă şi
cu două linioare paralele toate liniile
dintre parcelele comasate, după care
se scrie în centrul noii parcele
rezultate, numărul cadastral cel mai
mare al parcelelor comasate, urmat de
simbolul categoriei de folosinţă;
– În cazul când un bun imobil se
divizează în două sau mai multe părţi
având proprietari diferiţi, se anulează
cu o linie în tuş roşu vechiul număr
cadastral, se trasează noile limite şi se
atribuie bunurilor imobile noi apărute
numere cadastrale, în continuarea
ultimului număr cadastral de bun
imobil din teritoriu; scrierea lor se
face pe cât posibil în centrul fiecărui
bun imobil nou;
– În cazul când se modifică aria unei
parcele în favoarea celei alăturate, se
anulează limita veche cu două linii
paralele în tuş roşu şi se desenează tot
cu tuş roşu noua limită.
Nu se admite ştergerea de pe copia de
ţinere la zi a elementelor planimetrice şi a
celor cadastrale care au dispărut sau s-au
modificat.

Fig. 1 Modificări în cazul întreţinerii
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Concluzii
Ţinerea la zi sistematică se realizează
după evidenţa întreţinerii sau imediat după
executarea de planuri noi, caz în care se vor
parcurge următoarele etape:
– operarea informativă a schimbărilor
ce s-au produs sau sunt în curs de
producere datorită amplasării unor
obiective noi de investiţii sau
schimbări de categorii de folosinţă;

– operarea definitivă care se realizează
pe copiile de ţinere la zi şi necesită
verificarea la teren, culegerea datelor
cu privire la parcele, partea calitativă
şi evidenţierea la birou;
– tipărirea noilor ediţii care se
realizează după definitivarea
evidenţei întreţinerii şi ţinerii la zi.
În cazul când se face a doua sau a treia
întreţinere metodologia de lucru este aceeaşi.
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