ATRIBUTII CADASTRU:

Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a
tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent
de destinatia lor si de proprietar.
Potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, cadastrul general se organizeaza la
nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul
intregii tari.
Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori,
a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii,
categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.
In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de
folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor
imobile.
Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza
actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.
Activitatea de Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele
realizeaza, prin sistemul de cadastru general, identificarea, inregistrarea si descrierea, in
documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si
reprezentarea acestora pe harti si planuri
cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; asamblarea si integrarea
datelor furnizate de cadastrele de specialitate; identificarea si inregistrarea
tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea
asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti; furnizarea datelor
necesare sistemului de impozite si taxe pt. stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale
contribuabililor
Art.68.Compartimentul cadastru are urmatoarele atributii :
- deplasarea in teren pentru masuratori cadastrale, pentru identificarea suprafetelor de
teren, precum si a vecinatatilor acestora(masuratorile sa fie executate cat mai precis,
cu aparatul).
- transpune, pe hartile existente si in format digital sau pe suport magnetic, masuratorile
efectuate in teren.
- realizeaza operatia de punere in posesie, avand grija sa fie respectate reglementarile legale in
domeniu, intocmeste procesul verbal de punere in posesie, dupa ce, in prealabil a fost
efectuata operatia de punere in posesie.
- acorda asistenta tehnica in cazul iesirilor de terenuri din asociatiile agricole, urmarind ca
punerea in posesie sa nu se faca in afara perimetrului asociatiei.
- participa, impreuna cu reprezentantii altor birouri, servicii din cadrul institutiei, la identificarea
, actualizarea si inventarierea suprafetelor de teren privind domeniul public si privat din
administrarea institutiei.
- la cererea conducerii, identifica si delimiteaza, atat pe plan cadastral cat si in teren,
suprafetele de teren solicitate de aceasta.
- desfasoara activitati de relatii cu publicul, in intervalul orar stabilit( primeste sesizarile si
solicitarile cetatenilor, le solutioneaza si raspunde verbal, conform prevederilor legale in
domeniu).
- aplica hotararile Consiliului Local in ceea ce priveste realizarea activitatilor compartimentului
si legislatia in domeniu (desfasoara activitati impuse de Legea Cadastrului si publicitatii
imobiliare, de Legea nr 18/1991 republicata, Legea nr 1/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr 247/2005) , dupa prelucrarea acestora cu personalul din cadrul
compartimentului.

- identifica si masoara terenurile pentru care exista cereri pentru reconstituirea dreptului de
proprietate, precum si in cazul in care exista divergente intre vecini.
- intocmeste fisele tehnice pentru completarea titlurilor de proprietate.
- inmaneaza celor indreptatiti Titlurile de proprietate si ordinele Prefectului pentru terenurile
cuvenite.
- tine evidenta titlurilor de proprietate emise in baza legilor fondului funciar.
- completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobandite prin
sentinte judecatoresti, prin dispozitiile Primarului si prin titlurile de proprietate obtinute in baza
legilor fondului funciar.
- intocmeste liste anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor
fondului funciar, cu suprafetele propuse spre validare si documentatia de inaintare spre
validare Comisiei Judetene.
- depune la Prefectura documentatia necesara pentru eliberarea titlului de proprietate
pentru suprafetele de terenuri validate.
- conduce si pastreaza registrele cadastrale, hartile cadastrale.
- inainteaza Comisiei Judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor
fondului funciar.
- anunta seful ierarhic sau coordonatorul comisiei despre orice neconcordanta care apare intre
actele prezentate si cele existente.
- ia masuri, in conditiile legii, pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si
rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli.
- elibereaza schite pentru acordarea de subventii agricole si pentru atestarea producatorilor
agricoli care detin exploatatii agricole familiale, pe baza registrelor agricole, primeste,
distribuie si raspunde de securitatea titlurilor de proprietate.
- participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al orasului si asigura
conservarea punctelor de hotar materializate prin borne.
- face propuneri de parcelare a terenurilor in vederea construirii de locuinte.
- intocmeste documentatiile in vederea exproprierilor pentru cauza de utilitate publica;
- executa masuratori topografice si intocmeste planurile de situatie conform acestora.
- intocmeste documentatiile si tine evidenta acestora pentru schimburi de terenuri si
transmiteri in folosinta de bunuri imobiliare aflate in patrimoniul comunei.
- participa la activitatea de stabilire si delimitare a intravilanului orasului, conform P.U.G. in
colaborare cu Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
- solutioneaza cereri si reclamatii cu privire la domeniul public si privat al comunei si
intocmeste note de constatare cu situatia existenta in teren, pe care o inainteaza Secretarului
si Primarului.
- asigura colaborarea dintre Primaria Magurele cu OJCGC Prahova si Judecatoria Ploiesti, sectia
Carte Funciara.
- asigura evidenta, pastrarea , conservarea si arhivarea documentelor privind activitatea
proprie.
- indosariaza si preda la arhiva actele din anii anteriori pe baza de proces-verbal.

