ANUNȚ
privind încheierea lucrărilor de înregistrare sistematcă a imobilelor din comuna
Cornu și afișarea publică a documentelor tehnice finale ale cadastrului
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Denumire UAT
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Tel./Fax

PRAHOVA
COMUNA CORNU
Nr. 1 – 34 din UAT Cornu, judetul Prahova
0244.367.461/0244.367.402

COMUNA CORNU anunță publicarea documentelor tehnice finale ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 1-34 UAT CORNU (întreg teritoriul comunei) începand
cu data de 20.09.2022, conform art. 14., alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității lmobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completăriile ulterioare.
Locul afișării publice: site-ul primăriei Comunei Cornu: www.primariacornu.ro.
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit.p din Legea cadastrului și a publicității
lmobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completăriile ulterioare, Primăria
comunei Cornu asigură punerea la dispozitia persoanelor interesate a extraselor de carte
funciara pentru informare în format analog, conform înscrierilor din cartea funciară,
emise fara a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul
informatic integrat de cadastru si carte funciara, precum si a extrasului din noul plan
cadastral.
Activitatea de distribuire a extraselor de carte funciară va începe la data de 3 octombrie
2022.
După ridicarea extraselor de carte funciară pentru informare, proprietarii/posesorii de
imobile au obligația de a declara eventualele modificări ale bunurilor imobile
clădiri/terenuri (suprafețe, categorii de folosință, etc.) rezultate ca urmare a finalizării
lucrărilor de înregistrare sistematică. Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se
constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală
rezultată din măsurătorile executate în cadrul Cadastrului general, în registrele agricole se
înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin extrasul de carte funciară de
informare.
Eventualele sesizări cu privire la conținutul extraselor de carte funciară vor putea fi
depuse la sediul primăriei, fiind însoțite de documente justificative.
Alte informații utile pentru cei interesați se pot obține de la sediul Primăriei comunei
Cornu – compartimentul Registrul agricol.
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