
PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI 
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str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Brasov; cod postai: 507220 

Nr. 7346/21.04.2021 

Comunicat de presă UAT TARLUNGENI judeţul Braşov 

Anunţ prealabil 

privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului 

Denumire judeţ: Braşov 

Denumire UAT: TARLUNGENI 

Unitatea administrativ teritorială Tarlungeni, judetul Braşov, ca urmare a adresei de la OCPI 
Brasov cu nr. 1455/12.04.2021, inregistrată la primaria comunei Tărlungeni sub nr. 
6887/15.04.2021 anunţă publicarea Tabel cu posesori pentru tarlaua T58, parcela A364, 
conform Legii cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7 /1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, data publicării 22.04.2021. 

Adresa locului afişării publice: la sediul Primăriei comunei Tarlungeni, situat în comuna 
Tarlungeni, strada Zizinului, nr. 2, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet: 
http://comunatarlungeni.ro 

Publicatie ziar 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
comunei Tarlungeni. 

Primar 

Beschea Severius - Florin 
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O.C.P.I. Braşov este operator de date cu caracter personal nr. 38691 

Către: Primăria Comunei TĂRLUNGENI 

BRAŞOV 

În atenţia: Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar 
Spre ştiinţă: Spre ştiinţă: P.F.A PREDUS Ion 
Referitor la: Plan parcelar T 58 parcela A364 

:IAOOMUi\Err . .i.i< stimat~ Domnule Primar , 
~: / cf.f.'L 

-RAT NR.., P' -r · 
/S·(leo/ "Z&I/ 
- eferitor la adresa dumneavoastră nr. 2660/18.02.2021 înregistrată în evidenţele 

O.C.P.I. Braşov cu nr. 1455/22.02.2021, revenire la documentaţia nr. 7406/2020 prin care 
solicitaţi recepţia· planului parcelar întocmit pentru tarlaua T 58 parcela A364, vă 
comunicăm următoarele: 

Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a fost verificată din punct de 
vedere tehnic. Planul parcelar copie spre publicare a fost receptionat. iar pentru 
pynecea în aplicare a prevederilor legale vă transmjtem alăturat. jn orjginal. un 
exemplar din planul si tabelul parcelar în vederea publicării. 

Totodată, vă facem cunoscut că în baza noilor dispoziţii legale a fost modificată 
procedura de întocmire şi recepţie a planurilor parcelare. Astfel, în conformitate cu 
prevederile art.40, alin.(7) ... (12) din Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

"(7) După recepfionarea de către oficiul teritorial a documentelor planurilor 
parcelare pentru publicare, primarul unităJii administrativ-teritoriale va publica, În 
scop de informare publică, cu cel pufin 5 zile Înainte de afişare, un anunJ prealabil 
privind afişarea publică a planului parcelar şi a tabelului parcelar, Într-un ziar 
judefean, la sediul consiliului local şi pe pagina de internet a administrafiei publice 
locale. 

(8) Prin grija primarului unităJii administrativ-teritoriale planul parcelar şi 
tabelul parcelar se publică şi se afişează la sediul consiliului local sau Într-un alt loc 
stabilit În acest scop de către primarul unitălii administrativ-teritoriale şi pe pagina 
de internet a autoritălii administrafiei publice locale, pentru o perioadă de 60 de zile. 
Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează În termen 
de 60 de zile de la data afişării şi sunt Însofite de documente doveditoare. Comisia 
locală de fond funciar solufionează cererile În perioada de afişare publică, dar nu 
mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afişare. 2310512019 - alineatul a 
fost introdus prin Lege 10512019. 

(9) În urma solufionării cererilor de rectificare a documentelor planurilor 
parcelare se emite hotărârea comisieÎ locale de fond funciar, care se va comunica În 
condi/iile Legii nr. 13412010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 2310512019 - alineatul a fost introdus prin 
Lege 10512019. 

(1 O) Situa/ia cadastral-juridică a imobilelor, inclusiv planul parcelar, se 
actualizează ca urmare a soluJionării cererilor de rectificare, În condiJiile legii. 
2310512019- alineatul a fost introdus prin Lege 10512019. 
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BRAŞOV 

O.C.P.I. Braşov este operator de date cu caracter personal nr. 38691 · 
(11) Hotjrârea comisiei locale de fond funciar prevăzută la alin. (9) poate fi 

contestată cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, in 
termen de 15 zile de la comunicare. 2310512019 - alineatul a fost introdus prin Lege 
10512019. 

(12) După modific.rea conţinutului documentelor planurilor parcelare, in urma 
soluţionării cererilor de rectificare, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de 
inregistrare in cadastrp şi in cartea funciară realizate la cerere, ln perioada de 
afişare oficiu/ teritorial recepţionează documentele planurilor parcelare finale şi 
deschide cărJile funciare. " 

Pentru finalizarea planului parcelar, vă solicităm să puneţi în aplicare prevederile 
legale menţionate anterior, în sensul publicării unui anunţ prealabil privind afişarea publică 
a planului parcelar şi a tabelului parcelar, într-un ziar judeţean , la sediul consiliului local şi 
pe pagina de internet a administraţiei publice locale cu cel puţin 5 zile înainte de 
publicarea şi afişarea acestor documente la sediul consiliului local pentru o perioadă de 60 
zile. 

Totodată mentionăm faptul că în momentul depunerii documentatiei pentru recepţia 
finală . trebuie să atasati următoarele: 

Hotărârea comisiei locale de fond funciar prevăzută la alin. (9) art. 40 din Legea 
nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare. cu modificările si completările 
ulterioare - în original. 
Copia anuntului din ziar: 
Planul si tabelul parcelar (câte două exemplare în original) cu mentiunea 
"COPIE FINALĂ". -
Pentru parcelele reprezentând drumurile care fac obiectul planului parcelar, 
trebuie ataşate actele de proprietate necesare înscrierii în cartea funciară 
conform art. 229 alin (1) fit. f). 

Cu deosebită consideraţie, 

Radu Simion MOŢA 07 
Florina Liana ILL YES 

Pentru Şef Serviciu Cadastru 
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