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ORDIN nr. 309 din 7 iulie 2010
pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheia t între Agen Ńia Na Ńional ă de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă şi Uniunea Na Ńional ă a Notarilor Publici din 
România privind modul de efectuare a opera Ńiunilor de publicitate imobiliar ă, în 
aplicarea Legii cadastrului şi a publicit ăŃii imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare
EMITENT:     AGENłIA NA łIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010  

    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Legea cadastrului şi a 
publicit ăŃii imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. b) din Hot ărârea Guvernului nr. 1.210/2004  
privind organizarea şi func Ńionarea Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă, republicat ă, cu modific ările ulterioare, ale Hot ărârii Consiliului de 
administra Ńie al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă nr. 2 
din 25 martie 2010 şi ale Protocolului de colaborare nr. 429.312/1.404 din 26  
aprilie 2010 , încheiat între Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă şi Uniunea Na Ńional ă a Notarilor Publici din România privind modul de 
efectuare a opera Ńiunilor de publicitate imobiliar ă, în aplicarea Legii 
cadastrului şi a publicit ăŃii imo fiscal biliare nr. 7/1996 , republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 , republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. 
(5) din Hot ărârea Guvernului nr. 1.210/2004 , republicat ă, cu modific ările 
ulterioare,

    directorul general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    Se aprob ă Protocolul de colaborare încheiat între Agen Ńia Na Ńional ă de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă şi Uniunea Na Ńional ă a Notarilor Publici din 
România privind modul de efectuare a opera Ńiunilor de publicitate imobiliar ă, în 
aplicarea Legii cadastrului şi a publicit ăŃii imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, prev ăzut în anexa care face parte 
integrant ă din prezentul ordin.

             Directorul general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru
                            şi Publicitate Imobiliar ă,
                                 Mihai Busuioc

    Bucure şti, 7 iulie 2010.
    Nr. 309.

    AGEN łIA NA łIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă
    Nr. 429.312 din 26 aprilie 2010

    UNIUNEA NA łIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    Nr. 1.404 din 26 aprilie 2010

                             PROTOCOL DE COLABORARE
                  încheiat între Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru
                 şi Publicitate Imobiliar ă şi Uniunea Na Ńional ă
                a Notarilor Publici din România pri vind modul de
              efectuare a opera Ńiunilor de publicitate imobiliar ă,
                      în aplicarea Legii cadastrulu i şi a
                publicit ăŃii imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă,
                   cu modific ările şi complet ările ulterioare
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    În conformitate cu dispozi Ńiile Legii cadastrului şi a publicit ăŃii 
imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
s-a procedat la încheierea prezentului protocol de colaborare în vederea 
îndeplinirii obliga Ńiilor legale referitoare la publicitatea imobiliar ă care le 
revin pe de o parte oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliar ă, iar pe de 
alt ă parte notarilor publici.
    I. P ăr Ńile semnatare
    Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă, denumit ă în 
continuare ANCPI, persoan ă juridic ă înfiin Ńat ă în baza dispozi Ńiilor Legii 
cadastrului şi a publicit ăŃii imobiliare nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucure şti, Splaiul 
Independen Ńei nr. 202A, sectorul 6, reprezentat ă prin domnul Mihai Busuioc, în 
calitate de director general şi pre şedinte al Consiliului de administra Ńie,
    şi
    Uniunea Na Ńional ă a Notarilor Publici din România, denumit ă în continuare 
UNNPR, persoan ă juridic ă, înfiin Ńat ă în baza Legii notarilor publici şi a 
activit ăŃii notariale nr. 36/1995 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, cu 
sediul în municipiul Bucure şti, str. Gral Berthelot nr. 41, sectorul 1, 
reprezentat ă prin domnul notar public Dumitru Viorel M ănescu, în calitate de 
pre şedinte, iar, la semnare, prin domnul notar public V asile Varga, în calitate 
de vicepre şedinte, conform Hot ărârii Consiliului Uniunii nr. 117 din 26 martie 
2010.
    M ăsurile care vor fi avute în vedere la îndeplinirea acestor obliga Ńii legale 
referitoare la publicitatea imobiliar ă au fost convenite prin prezentul protocol 
de colaborare de ANCPI, pentru oficiile de cadastru  şi publicitate imobiliar ă, şi 
de UNNPR, pentru notarii publici.
    II. Principii generale care vor sta la baza col abor ării dintre cele dou ă 
institu Ńii:
    1. ANCPI coordoneaz ă şi controleaz ă executarea lucr ărilor de cadastru şi 
asigur ă înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliar ă, la cererea 
notarului public, a titularului dreptului ori a cel orlalte persoane interesate.
    2. Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, 
inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în cartea funciar ă pe baza 
actului prin care s-au transmis, constituit, modifi cat ori s-au stins, numai dac ă 
acel act s-a încheiat în form ă autentic ă sau eman ă de la o autoritate public ă, cu 
excep Ńia drepturilor care se sting prin decesul titularul ui sau prin împlinirea 
termenului pentru care s-au înscris.
    Prin act care eman ă de la o autoritate public ă se în Ńelege:
    - certificatul de mo ştenitor sau legatar;
    - hot ărârea judec ătoreasc ă;
    - decizia autorit ăŃii administrative referitoare la drepturile reale 
imobiliare;
    - titlul de proprietate şi ordinul prefectului emise în temeiul Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare;
    - certificatul de atestare emis în temeiul Legii nr. 15/1990  privind 
reorganizarea unit ăŃilor economice de stat ca regii autonome şi societ ăŃi 
comerciale, cu modific ările ulterioare, precum şi al Hot ărârii Guvernului nr. 
834/1991  privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri de Ńinute de societ ăŃile 
comerciale cu capital de stat, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
    - decizia de restituire dat ă în temeiul Legii nr. 10/2001  privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în p erioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
    - alte acte emise de autoritatea public ă, în condi Ńiile legii.
    3. La încheierea actului autentic sau a certifi catului de mo ştenitor, notarul 
public are obliga Ńia de a verifica titlul de proprietate al dispun ătorului sau al 
autorului succesiunii. În situa Ńia în care nu se prezint ă un act justificativ al 
titlului dispun ătorului sau autorului succesiunii, se poate lua în considera Ńie, 
pe riscul p ăr Ńilor men Ńionat expres în act, existen Ńa dreptului pe baza unei 
posesii exercitate sub nume de proprietar necontest at, situa Ńie confirmat ă şi 
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prin:
    a) certificat pentru atestarea c ă petentul este cunoscut ca proprietar, 
eliberat de c ătre primarul localit ăŃii unde este situat imobilul, potrivit anexei 
nr. 1, care face parte integrant ă din prezentul protocol de colaborare;
    b) certificatul emis de organele fiscale ale au torit ăŃilor locale;
    c) procesul-verbal de identificare a imobilului , potrivit modelului prev ăzut 
în anexa nr. 2, care face parte integrant ă din prezentul protocol de colaborare;
    d) documenta Ńia cadastral ă.
    Se înscriu în cartea funciar ă atât actele autentice, cât şi certificatele de 
moştenitor sau actele de partaj întocmite pe baza pose siei exercitate de c ătre 
dispun ător sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.
    Pentru certificatele de mo ştenitor sau actele de partaj men Ńionate mai sus, 
intabularea se va face în condi Ńiile prezent ării şi a documentelor indicate 
anterior la lit. a)-d), în conformitate cu preveder ile art. 10 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
coroborate cu dispozi Ńiile art. 79 alin. (6) din Regulamentul  de organizare şi 
func Ńionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliar ă, aprobat prin 
Ordinul directorului general al Agen Ńiei Na Ńionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar ă nr. 633/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare.
    4. Notarul public care a întocmit actul prin ca re se transmite, se modific ă, 
se constituie sau se stinge un drept real imobiliar  este obligat s ă cear ă din 
oficiu înscrierea în cartea funciar ă, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu 
în prima zi lucr ătoare consecutiv ă celei în care s-a întocmit actul, la biroul de 
cadastru şi publicitate imobiliar ă în a c ărui raz ă de activitate se afl ă 
imobilul.
    5. Autentificarea actelor de c ătre notarul public, cu privire la bunurile 
imobile, va avea la baz ă extrasul de carte funciar ă pentru autentificare emis de 
către biroul de cadastru şi publicitate imobiliar ă sau, dup ă caz, certificatul de 
sarcini şi documenta Ńia cadastral ă.
    Extrasul de carte funciar ă pentru autentificare, prev ăzut la art. 54 alin. 
(1) din Legea nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, se elibereaz ă numai la cererea notarului public, întocmit ă conform 
anexei nr. 3, care face parte integrant ă din prezentul protocol de colaborare, şi 
este valabil atât pentru notarul public solicitant,  cât şi pentru notarii publici 
asocia Ńi în cadrul aceluia şi birou notarial.
    În cazul în care p ăr Ńile nu mai în Ńeleg s ă încheie actul notarial pentru care 
s-a solicitat extrasul de carte funciar ă pentru autentificare, la cererea 
acestora, notarul public va solicita de îndat ă deblocarea c ăr Ńii funciare.
    6. Ulterior recep Ńiei, documenta Ńia cadastral ă se transmite serviciului de 
publicitate imobiliar ă în vederea înscrierii în cartea funciar ă, printr-un flux 
de lucru integrat. Fac excep Ńie de la acest principiu urm ătoarele situa Ńii:
    a) în caz de alipire sau dezlipire a unor imobi le, actul autentic se va 
încheia numai dup ă recep Ńia documenta Ńiei cadastrale şi atribuirea num ărului 
cadastral de c ătre oficiul de cadastru şi publicitate imobiliar ă;
    b) în cazul încheierii unui act autentic pe baz a posesiei exercitate sub nume 
de proprietar, notarul public va solicita şi documenta Ńia cadastral ă.
    III. Atribu Ńiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliar ă
    1. În regiunile de carte funciar ă supuse regimului Decretului-lege nr. 
115/1938  pentru unificarea dispozi Ńiilor privitoare la c ăr Ńile funciare, 
înscrierile privitoare la imobilele cuprinse în car tea funciar ă vor continua s ă 
fie f ăcute în acelea şi c ăr Ńi funciare. De la aceast ă regul ă se excepteaz ă 
următoarele cazuri, în care este obligatorie întocmirea  unei documenta Ńii 
cadastrale cu atribuire de num ăr cadastral pentru deschiderea c ăr Ńii funciare:
    a) imobilele înscrise în c ăr Ńi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 
115/1938 , care se modific ă prin alipiri sau dezlipiri;
    b) pentru înscrierea unei construc Ńii, care a fost edificat ă pe un teren care 
se afl ă înscris într-o carte funciar ă deschis ă în baza Decretului-lege nr. 
115/1938 ;
    c) când se cere înscrierea dreptului de proprie tate dobândit în temeiul:
    - Legii nr. 15/1990 , cu modific ările ulterioare, precum şi al Hot ărârii 
Guvernului nr. 834/1991 , cu modific ările şi complet ările ulterioare;
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    - Legii nr. 18/1991 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
    - Legii nr. 169/1997  pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 , cu modific ările şi complet ările ulterioare;
    - Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asu pra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilo r Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii nr. 169/1997 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare.
    În cazul în care numai o parte din imobilul îns cris într-o carte întocmit ă în 
baza Decretului-lege nr. 115/1938  a f ăcut obiectul uneia dintre actele normative 
menŃionate anterior la lit. c), se va proceda la despri nderea acelei p ăr Ńi prin 
formarea unui imobil pentru care se va întocmi o ca rte funciar ă nou ă. Opera Ńiunea 
de desprindere se va înscrie în cartea funciar ă existent ă. Partea neafectat ă de 
actele normative prev ăzute la lit. c) se va reînscrie în aceea şi carte funciar ă, 
iar pentru partea desprins ă se va constitui o carte funciar ă nou ă. În cartea 
funciar ă existent ă se vor men Ńiona num ărul cadastral şi num ărul c ăr Ńii funciare 
în care s-a înscris imobilul.
    În toate situa Ńiile prev ăzute la lit. a), b) şi c), în c ăr Ńile funciare, 
precum şi în actele notariale se vor men Ńiona atât numerele topografice, cât şi 
numerele cadastrale corespunz ătoare.
    2. Registratorul admite cererea de înscriere şi dispune înscrierea în cartea 
funciar ă prin încheiere, dac ă înscrisul îndepline şte urm ătoarele condi Ńii:
    a) este încheiat de c ătre un notar public sau eman ă de la o autoritate 
public ă, a şa cum a fost definit la cap. II pct. 2;
    b) identific ă corect numele sau denumirea p ăr Ńilor, în sensul c ă acestea 
corespund cu cele ale titularilor de drepturi înscr is în cartea funciar ă. Notarul 
public va men Ńiona în act inadverten Ńele dintre numele sau denumirea titularului 
menŃionat în extrasul de carte funciar ă sau certificatul de sarcini, dup ă caz, şi 
cele din actele de identitate sau de proprietate al e acestuia;
    c) obiectul actului sau faptului juridic este i ndividualizat în baza 
documenta Ńiei cadastrale, iar dac ă a fost înscris în cartea funciar ă, are num ăr 
cadastral sau, dup ă caz, num ăr topografic, indicându-se totodat ă numărul şi 
localitatea c ăr Ńii funciare;
    d) este înso Ńit de o traducere legalizat ă, dac ă actul nu este întocmit în 
limba român ă;
    e) este înso Ńit, dup ă caz, de o copie a extrasului de carte funciar ă pentru 
autentificare sau a certificatului de sarcini împre ună cu documenta Ńia cadastral ă 
ce a stat la baza întocmirii actului;
    f) este înso Ńit de dovada achit ării impozitului potrivit art. 77^1 din Codul 
fiscal , cu excep Ńia actelor autentice notariale, în cazul c ărora cuantumul 
impozitului perceput de notarul public este prev ăzut în încheierea de 
autentificare;
    g) este înso Ńit de dovada achit ării tarifului, cu excep Ńia scutirilor legale.
    3. Cererea de înscriere în cartea funciar ă este trimis ă registratorului de 
carte funciar ă, într-un singur exemplar, împreun ă cu un exemplar original al 
actului notarial, de c ătre notarul public instrumentator al actului autent ic sau 
al certificatului de mo ştenitor ori de legatar. Cererea va fi înregistrat ă de 
îndat ă, dup ă care referentul din cadrul compartimentului regist ratur ă va comunica 
notarului public num ărul de înregistrare al acesteia din registrul gener al de 
intrare, în scris, prin fax sau prin alt ă modalitate de comunicare. În cazul 
actelor de garan Ńie imobiliar ă, num ărul de înregistrare va fi comunicat de îndat ă 
prin fax notarului public instrumentator, luând în considerare specificul urgent 
al acestei proceduri.
    Dac ă nu se poate transmite cererea de înscriere în cart ea funciar ă şi actul 
notarial, în original sau cu semn ătur ă electronic ă, în ziua întocmirii actului 
sau cel târziu în prima zi lucr ătoare consecutiv ă celei în care s-a întocmit 
actul, aceasta va fi transmis ă prin fax sau prin alt ă modalitate de comunicare, 
în vederea înregistr ării. În aceast ă situa Ńie, cererea, împreun ă cu actul în 
original, se va transmite prin po şt ă cu confirmare de primire sau direct, în 
aceea şi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a c ererii.
    Cererea de înscriere, împreun ă cu actul notarial, va fi transmis ă direct sau 
prin fax la biroul de cadastru şi publicitate imobiliar ă în a c ărui raz ă de 
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activitate se afl ă imobilul. Dup ă înscriere se vor transmite notarului public 
încheierea de înscriere şi un extras de carte funciar ă pentru informare.
    4. În vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996 , republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, privind cercetarea c ăr Ńii funciare şi 
eliberarea de extrase de carte funciar ă şi certificate sau copii legalizate de pe 
acestea, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliar ă are urm ătoarele obliga Ńii:
    - s ă elibereze la cerere notarilor publici extrase sau,  dup ă caz, copii ale 
căr Ńilor funciare ori certificate de sarcini. Atât cere rea, cât şi certificatele, 
extrasele şi copiile pot fi transmise între notarul public şi birourile de 
cadastru şi publicitate imobiliar ă prin fax sau prin alt ă modalitate de 
comunicare. Eliberarea nu va fi condi Ńionat ă de primirea cererilor în original, 
care vor fi transmise ulterior. În cazul în care ex trasul de carte funciar ă a 
fost transmis prin fax, originalul acestuia va fi c omunicat biroului notarial;
    - eliberarea certificatului, a extrasului sau a  copiei de pe cartea funciar ă 
se va face nominal notarului public solicitant, pot rivit termenelor stabilite 
prin protocoalele încheiate între camerele notarilo r publici şi oficiile de 
cadastru şi publicitate imobiliar ă;
    - în aplicarea dispozi Ńiilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de 
carte funciar ă pentru autentificare este de 5 zile lucr ătoare, calculate începând 
cu ziua şi ora înregistr ării cererii în registrul general de intrare şi terminând 
cu sfâr şitul celei de-a cincea zile lucr ătoare. Cererea de eliberare a extrasului 
de carte funciar ă pentru autentificare constituie piedic ă la înscrierea altor 
drepturi din momentul înregistr ării. În termenul de valabilitate a extrasului, 
registratorul nu va efectua nicio alt ă opera Ńiune de carte funciar ă, cu excep Ńia 
aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Term enul de valabilitate a 
extrasului de carte funciar ă este de natur ă s ă garanteze securitatea circula Ńiei 
juridice a bunurilor imobile;
    - eliberarea extrasului de carte funciar ă sau a copiei c ăr Ńii funciare se va 
face f ăr ă a fi condi Ńionat ă de prezentarea unui certificat fiscal.
    5. În aplicarea dispozi Ńiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 , 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, tarifele aferente 
prest ării serviciilor de publicitate imobiliar ă pot fi încasate de notarii 
publici în numele ANCPI pe chitan Ńiere/facturiere puse la dispozi Ńie de c ătre 
aceasta sau pe bonuri fiscale care vor con Ńine obligatoriu acelea şi men Ńiuni cu 
chitan Ńele.
    Sumele încasate de notarii publici vor fi virat e în perioada 20-25 a lunii 
următoare celei în care acestea au fost încasate, într- o singur ă tran şă, prin 
ordin de plat ă sau prin mandat po ştal, într-un cont unic deschis la Activitatea 
de Trezorerie şi Contabilitate Public ă a Municipiului Bucure şti, de c ătre ANCPI. 
Ordinul de plat ă/Mandatul po ştal va cuprinde în mod obligatoriu codul de 
identificare fiscal ă (CIF) atribuit de Ministerul Finan Ńelor Publice biroului 
notarial respectiv sau asocia Ńiei constituite din 2 sau mai mul Ńi notari publici. 
Pentru sumele a c ăror provenien Ńă nu poate fi identificat ă (în lipsa men Ńion ării 
CIF-ului sau în cazul identific ării eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi 
desc ărcat de obliga Ńia de plat ă pân ă la identificarea cu CIF-ul corespunz ător.
    Birourile notarilor publici ale c ăror pl ăŃi nu corespund sumelor ce trebuiau 
încasate vor fi în ştiin Ńate de c ătre oficiul teritorial. În ştiin Ńarea va fi 
transmis ă spre informare camerei notarilor publici în circum scrip Ńia c ăreia se 
situeaz ă biroul notarial respectiv.
    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 , 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, ANCPI nu are 
posibilitatea suport ării comisioanelor bancare aferente sumelor încasate  şi 
virate de c ătre notarii publici în numele acesteia.
    6. ANCPI va întocmi borderourile de plat ă centralizatoare lunare.
    7. ANCPI va pune la dispozi Ńia notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o 
baz ă de date care s ă cuprind ă adresele, numerele de telefon şi fax, adrese de e-
mail şi numele registratorilor de carte funciar ă, având totodat ă obliga Ńia, dac ă 
este cazul, de a actualiza periodic aceast ă baz ă de date.
    8. ANCPI se oblig ă s ă centralizeze toate încheierile de respingere a 
cererilor de înscriere în cartea funciar ă a actelor autentice încheiate de 
notarii publici, în vederea standardiz ării procedurilor de lucru, cu sprijinul 
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comisiei de specialitate înfiin Ńat ă la nivelul UNNPR.
    IV. Atribu Ńiile ce revin UNNPR şi notarilor publici
    1. Imobilul care face obiectul unui act sau fap t juridic va fi identificat în 
actul notarial cu num ăr cadastral sau/ şi topografic, num ărul şi localitatea 
căr Ńii funciare, specificându-se, unde este cazul, atât  suprafa Ńa terenului din 
actele de proprietate, cât şi cea rezultat ă din m ăsur ători, destina Ńia şi 
categoria de folosin Ńă, iar, dup ă caz, şi certificatul de urbanism pentru 
constituirea unei servitu Ńi de trecere cu privire la un imobil.
    Autentificarea actelor prin care se transmit, s e constituie, se modific ă sau 
se sting drepturile reale imobiliare se va face num ai dup ă ob Ńinerea extrasului 
de carte funciar ă pentru autentificare sau, dup ă caz, a certificatului de sarcini 
şi a documenta Ńiei cadastrale. În cadrul procedurii succesorale, p entru imobilele 
înscrise în cartea funciar ă se va solicita extras de carte funciar ă de informare.
    2. În ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua  zi lucr ătoare, consecutiv ă 
celei în care s-a autentificat actul sau s-a emis c ertificatul de mo ştenitor ori 
de legatar, pentru bunurile imobile succesorale îns crise în cartea funciar ă sau 
care au documenta Ńie cadastral ă, notarul public are obliga Ńia de a transmite 
biroului de cadastru şi publicitate imobiliar ă cererea de înscriere în cartea 
funciar ă înso Ńit ă de actul notarial în original.
    În actul autentic sau, dup ă caz, în certificatul de mo ştenitor ori de 
legatar, se va men Ńiona expres obliga Ńia notarului public de a-l comunica în 
vederea înscrierii în cartea funciar ă, în condi Ńiile prev ăzute de art. 54 din 
Legea nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
Notarul public va men Ńiona, dup ă caz, în încheierea de autentificare, 
certificatul de mo ştenitor sau de legatar, tarifele încasate pentru se rviciul de 
publicitate imobiliar ă.
    3. Cererea de înscriere şi actele doveditoare se transmit în original sau, 
după caz, prin fax ori e-mail, în condi Ńiile men Ńionate la capitolul III.
    4. În cazul înscrierilor în cartea funciar ă cu efect de opozabilitate, în 
condi Ńiile art. 27 din Legea nr. 7/1996 , republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, notarul public va examina titlul d ispun ătorului.
    5. Notarul public va instrumenta actul autentic  în termenul de valabilitate 
al extrasului de carte funciar ă pentru autentificare eliberat în acest scop, iar 
dac ă acest termen nu poate fi respectat şi p ăr Ńile st ăruiesc în încheierea 
actului, va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliar ă eliberarea 
unui nou extras de carte funciar ă.
    6. UNNPR are obliga Ńia de a pune la dispozi Ńia ANCPI toate datele privind 
notarii publici în func Ńie referitoare la sediile birourile notarilor publi ci, 
numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dac ă este cazul, actualizate, 
precum şi codul de identificare fiscal ă al biroului notarial sau al asocia Ńiei 
constituite din 2 sau mai mul Ńi notari publici.
    7. Pe lâng ă activit ăŃile prev ăzute mai sus, notarii publici pot solicita 
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliar ă, în numele persoanelor fizice sau 
juridice, prestarea şi a altor servicii de publicitate imobiliar ă.
    V. Dispozi Ńii comune
    1. P ăr Ńile semnatare ale prezentului protocol de colaborar e î şi vor desemna 
reprezentan Ńii într-un colectiv constituit pentru discutarea şi rezolvarea 
prompt ă a problemelor pentru a c ăror solu Ńionare este necesar ă conlucrarea dintre 
ele şi analizarea periodic ă a modului de desf ăşurare a înscrierilor în c ăr Ńile 
funciare. Reprezentan Ńii vor fi desemna Ńi la nivel central de c ătre ANCPI şi 
UNNPR, iar la nivel local, de c ătre oficiile de cadastru şi publicitate 
imobiliar ă şi camerele notarilor publici.
    Reprezentan Ńii desemna Ńi la nivel central vor negocia, dac ă este cazul, 
eventualele modific ări la prezentul protocol de colaborare şi vor stabili 
strategia de punere în aplicare a acestuia pe între g teritoriul Ńării. Totodat ă, 
ace şti reprezentan Ńi vor efectua controale comune care vor avea ca obi ect 
respectarea prevederilor prezentului protocol de co laborare.
    Reprezentan Ńii la nivel local ale celor dou ă institu Ńii vor stabili atât 
strategia de punere în aplicare a prezentului proto col de colaborare la nivel 
jude Ńean, cât şi programul de lucru al birourilor de cadastru şi publicitate 
imobiliar ă în rela Ńia cu notarii publici sau delega Ńii acestora, precum şi 
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termenele de rezolvare a cererilor.
    2. P ăr Ńile semnatare ale acestui protocol de colaborare î şi vor comunica 
reciproc, de îndat ă, orice situa Ńii care ar putea duce la inaplicabilitatea unor 
dispozi Ńii ale prezentului protocol de colaborare.
    3. În vederea armoniz ării şi compatibiliz ării procedurilor de lucru, p ăr Ńile 
semnatare se angajeaz ă s ă organizeze cursuri de ini Ńiere şi perfec Ńionare pentru 
membrii şi angaja Ńii lor, la care s ă participe şi persoane fizice sau juridice 
autorizate pentru întocmirea documenta Ńilor tehnice şi cadastrale. Se vor 
organiza, de asemenea, întâlnirii de lucru, seminar ii, colocvii, simpozioane la 
care s ă fie invita Ńi şi reprezentan Ńi ai serviciilor de sistematizare din cadrul 
administra Ńiei publice centrale şi locale, arhitec Ńi, speciali şti din domeniul 
cadastrului şi publicit ăŃii imobiliare, cadre universitare etc.
    4. Nerespectarea prevederilor prezentului proto col de colaborare constituie 
abatere disciplinar ă şi se sanc Ńioneaz ă conform normelor în vigoare.
    5. În aplicarea dispozi Ńiilor prezentului protocol de colaborare p ăr Ńile 
semnatare vor putea emite instruc Ńiuni comune sau proprii, dup ă caz. Proiectul 
prezentului protocol de colaborare a fost negociat şi elaborat de comisiile 
desemnate de conducerile celor dou ă institu Ńii semnatare.
    6. Nerespectarea prevederilor prezentului proto col de c ătre una dintre p ăr Ńi 
duce la denun Ńarea unilateral ă de c ătre oricare dintre acestea.
    Prezentul protocol s-a încheiat în dou ă exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare dintre p ăr Ńile semnatare, şi va intra în vigoare la data public ării sale 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exce pŃia prevederilor prev ăzute la 
cap. III pct. 5 şi 6, care vor intra în vigoare începând cu 1 mai 20 10 pentru 
tarifele încasate în cursul lunii aprilie.

            Agen Ńia Na Ńional ă de Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă
                               Director general,
                                 Mihai Busuioc

               Uniunea Na Ńional ă a Notarilor Publici din România
                                Vicepre şedinte,
                                 Vasile Varga,
                                  notar public

    ANEXA 1
    la protocolul de colaborare

    ROMÂNIA
    Prim ăria Ora şului/Comunei ..................
    Nr. ......./..............

                                   CERTIFICAT
            pentru atestarea c ă petentul este cunoscut ca proprietar

    În baza cererii formulate de .................. ...................., 
domiciliat( ă) în comuna ..........................., str. ..... ............. nr. 
......., şi a verific ărilor efectuate de c ătre compartimentul de specialitate al 
Prim ăriei, se constat ă c ă petentul (petenta) figureaz ă înscris ( ă) în registrul 
tipul ......................, vol. ........, pozi Ńia nr. ............, asupra 
imobilului compus din ...... m², cu vecinii: ...... ...................... 
................................................... ..............................
................................................... ..............................
.................. în pct. ........................ .. sau a construc Ńiei din 
........................ în ................. cu .. ..... camere.
    S-a eliberat prezentul certificat, în temeiul art. 79 alin. (6) din 
Regulamentul  de organizare şi func Ńionare a birourilor de cadastru şi publicitate 
imobiliar ă, aprobat prin Ordinul directorului general al Agen Ńiei Na Ńionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliar ă nr. 633/2006 , cu modific ările şi complet ările 
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ulterioare.

                             Primarul localit ăŃii,
                            .......................

                                   - Model -

    ANEXA 2
    la protocolul de colaborare

    ROMÂNIA
    Prim ăria Ora şului/Comunei ..................
    Nr. ........../..................

                                PROCES - VERBAL
                          de identificare a imobilu lui

                  Încheiat ast ăzi .............................

    Subsemna Ńii: ................................., secretar al ora şului/comunei 
......................., agent agricol (persoan ă desemnat ă prin dispozi Ńia nr. 
.......................), ne-am deplasat la imobilu l situat în 
intravilanul/extravilanul comunei/ora şului/municipiului 
................................................... ......., punctul 
......................, identificat prin nr. cadast ral ........................., 
proprietatea (coproprietatea) lui 
................................................... ......, în suprafa Ńă de 
..................
    Imobilul identificat are urm ătoarele vecin ăt ăŃi:
    N ............................................. .....................;
    S ............................................. .....................;
    E ............................................. .....................;
    V ............................................. .................... .
    Cu ocazia identific ării am constatat c ă nu exist ă niciun litigiu cu privire 
la întinderea suprafe Ńei şi vecin ăt ăŃile.
    Identificarea în teren are la baz ă planul de amplasament şi delimitarea 
bunului imobil întocmit de ........................ ..........
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemp lare şi în prezen Ńa 
următoarelor persoane: ................................ ..................... .
        (dup ă caz: proprietar, rud ă, vecin etc.)
    Prezentul înscris înso Ńeşte în mod obligatoriu certificatul pentru atestarea  
că petentul ........................... este cunoscut  ca proprietar (anexa nr. 
1).

          Secretar,                               A gent agricol,
     ....................                      .... ..................
                                    Persoane care a u participat la identificare:
                                               .... ..................
                                               .... ..................
                                               .... ..................

    ANEXA 3
    la protocolul de colaborare

    Biroul Notarului Public ...................
    Sediul ....................................
    Telefon/fax ......... E-mail ..............
    Nr. ......./...................
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    C ătre:
    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă .....................
    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR Ă ......................

                              CERERE DE ELIBERARE
              a extrasului de carte funciar ă pentru autentificare

    Pe rolul acestui birou notarial se afl ă spre solu Ńionare cererea numitului 
............................................., domi ciliat în 
.........................., posesor al CI/BI ...... ...... seria ...... nr. ....., 
prin care solicit ă (opera Ńiunea juridic ă) ................................. unui 
imobil situat în ..........................., înscr is în Cartea funciar ă nr. 
............ a (localit ăŃii) unit ăŃii administrativ-teritoriale ..............., 
cu identificatorul nr. ..........
    V ă rug ăm s ă ne comunica Ńi un extras de carte funciar ă pentru autentificarea 
unui act notarial şi totodat ă s ă proceda Ńi la blocarea cotei-p ăr Ńi de ......... 
din imobil, proprietatea lui ...................... ...... , pentru o perioad ă de 
5 zile lucr ătoare.

*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Solicit comunicarea extrasului de carte funciar ă pentru autentificare:        │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┤
│     prin po şt ă [ ]       │   sediul BCPI [ ]         │     prin fax [ ]      │
│                          │   delegatului notarial    │                       │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘
*ST*
                                 Notar public,
                            (semn ătura şi stampila)
                           ........................ .

                                    ---------
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