
 

 
Centrul de Perfecţionare, Instruire şi 

Formare a  Specialiştilor în Cadastru 

Agricol “PIFCA” Timişoara 
Proiectul: „Cadastrul pe înţelesul tuturor”, derulat de Radio România „Antena Satelor”, Centrul 

„PIFCA” Timişoara şi „AEF” România 

Realizatori:  Ion Dan VOICU şi dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 

 

Către 

Agenția Națională de Cdastru și Publicitate Imobiliară 

În ateția doamnei Ilean Spiroiu - Director General Adjunct 

 

Referitor la: modul în care se înscrie posesia, în temeiul Legii nr. 7/1996, privind cadastrul și 

publicitatea imobiliară, art. 41, alin. 8,  în aplicația e-Terra 3 

 

Având în vedere faptul că pe adresa emisiunii primim tot mai multe semanale,  prin care se 

motivează că nu se cunoaște procedura de notare a posesiei în aplicația e Terra 3, vă solicităm, în 

completarea precizărilor cu referire la aplicarea posesiei prin înregistrarea sporadică, să ne puneți la 

dispoziție și procedura de completare și încărcare a a datelor în aplicația informatică, mai ales pentru 

zona de aplicabilitate a Decretului Lege nr. 115/1938, conform celor precizate în Legea nr. 7/1996 

privind cadastrul și publicitatea imobiliară, în cel puțin două situații: 

-  Când posesorul deține întreg imobilul;   

-  Atunci când se întâlnesc situațiile prevăzute de prevederile art. 41 lit. c) „dacă suprafața din 

măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), la cerere, se va putea nota posesia asupra 

diferenței de teren, deținută fără act de proprietate”. 

Apreciem că lucrurile trebuiesc explicate clar și fără echivoc de autoritatea din domeniu și 

asumate până la capăt. 

Așteptăm lămuririle necesare pe care să putem să le prezentăm în prima emisiune „Cadastrul 

pe înțelesul tuturor”, ce se desfășurată la Radio România „Antena Satelor”, ținând cont de modelul 

de bună practică deja creat împreună.  

Vă mulțumim și pentru orice detalii, vă rugăm să ne contactați la telefonul: 0740247277. 

 

Cu aleasă consideraţie, 

 

 

Realizatori: 

Radio România  

„Antena Satelor” 

Centrul „PIFCA” 

Timişoara 

Preşedinte  

Ion Dan VOICU 

 

dr. ing. dipl. 

   Mihai RACOVICEAN 

 


