
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
  

ORDIN 
 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor 
administrativ teritoriale

 
 
Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată,  
 
În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
15/2008 
 
Ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul 
 

O R D I N : 
 
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor 
de delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor administrativ – teritoriale, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă 
dispoziţiile capitolului 4 din Normele tehnice pentru introducerea 
cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice 
nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 
21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare. 
 
Art. 3. - Lucrările de delimitare începute înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament se vor finaliza conform prevederilor în vigoare la 
momentul începerii acestora. 
 
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 
MINISTRUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 
CRISTIAN DAVID 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR  

DE DELIMITARE ŞI MARCARE  
A HOTARELOR UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 

  
 

Capitolul I. Dispoziţii generale 
 

 
Art. 1 (1) Delimitarea cadastrală a unităţilor administrativ – teritoriale reprezintă 

operaţia de bază prin care se identifică şi se evidenţiază limitele judeţelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, conţinând punctele de frângere şi traseele hotarelor acestora, precum 
şi limitele intravilanelor componente. 

(2) Stabilirea liniei de hotar şi a denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale se face în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România, republicată, cu modificările ulterioare. 

(3) Limitele intravilanelor se stabilesc conform planurilor urbanistice generale întocmite 
si aprobate potrivit prevederilor legale. În cazurile în care nu s-au aprobat planuri urbanistice 
generale, limitele intravilanelor vor fi cele existente la 1 ianuarie 1990, conform Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare. 

 
Art. 2 (1) În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, nr. 7/1996, republicată, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale stabilirea 
hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilane componente se execută în 
următoarele situaţii: 

a) în cazul înfiinţării/reînfiinţării prin lege a unei unităţi administrativ – teritoriale noi; 
b) în cazul existenţei litigiilor de hotare la solicitarea instanţei ; 
c) în cazul reconstituirii hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, acolo unde 

marcajele sau bornele care definesc limitele hotarelor au fost distruse sau acolo unde lipsesc 
documente din dosarele de delimitare; 

d) în cazul întocmirii documentaţiilor tehnice cadastrale necesare la introducerea 
cadastr iulu  general; 

e) în cazul modificării punctelor de hotar ca urmare a construirii de baraje, lacuri de 
cumulare, regularizări ale apelor curgătoare, precum şi în cazul calamităţilor naturale. a

 
 (2) Costurile lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) sunt suportate de la bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale solicitante, după caz. Costurile lucrărilor prevăzute 
la punctul d) sunt suportate de finanţatorul lucrărilor de introducere a cadastrului general. 

 
Art. 3 Iniţiativa declanşării operaţiunii de delimitare aparţine: 

a) primarului unităţii administrativ – teritoriale nou înfiinţate, în cazul prevăzut la art. 2 
alin. 1 lit. a), cu avizul obligatoriu al  prefectului; 

b) oricăruia dintre primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate, în cazurile 
prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. b) şi lit. c), cu avizul obligatoriu al  prefectului;  

c) oricăruia dintre prefecţii judeţelor implicate, cu avizul obligatoriu al ministrului 
internelor şi reformei administrative, la propunerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară,, în cazurile prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. b) şi lit. c), dacă litigiul de hotare 
sau reconstituirea de hotare vizează două sau mai multe judeţe; 

) oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în cazul prevăzut la art. 2 alin. 1 lit. d). d
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Art. 4 Realizarea documentaţiei de delimitare cadastrală se face de către o persoană 
fizică/juridică autorizată pentru executarea lucrărilor din domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei, denumită în continuare persoană autorizată. 

 
Art. 5 Desemnarea executantului lucrării se realizează conform procedurilor legale 

privind achiziţia publică de servicii. 
 

Capitolul II. Numirea şi componenţa comisiilor de delimitare 
 

 Art. 6 Pentru delimitarea, marcarea şi reconstituirea hotarelor unităţilor administrativ-
teritoriale precum şi determinarea suprafeţelor acestora, se vor constitui comisii speciale de 
delimitare, denumite în continuare comisii. 
 
 Art. 7 În funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale, componenţa comisiilor se 
stabileşte astfel: 

a) pentru delimitarea hotarelor judeţene, comisia va fi numită prin ordin comun al 
prefecţilor judeţelor implicate; 

b) pentru delimitarea hotarelor comunelor, oraşelor sau municipiilor comisia va fi 
numită prin ordin al prefectului. 
 

Art. 8 (1)  Comisia pentru delimitarea judeţelor are următoarea componenţă: 
- prefecţii judeţelor implicate , în calitate de copreşedinţi ai comisiei;  

Membri: 
- reprezentanţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul judeţelor 

implicate;  
- reprezentanţii direcţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor 

judeţene implicate; 
- primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor situate pe linia de hotar a judeţului; 
- reprezentanţii instituţiilor prefectului implicate, care vor asigura şi secretariatul  

comisiei: 
- reprezentanţii Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, dacă hotarul sau tronsonul 

de hotar trece printr-o pădure sau este limitrof acesteia;  
- reprezentanţii Administraţiei  Naţionale „Apele Române”, dacă hotarul sau tronsonul 

de hotar trece de–a lungul unui curs de apă, lac sau mare teritorială; 
- reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, dacă hotarul este şi 

linie de frontieră a ţării.  
(2) Comisia pentru delimitarea comunelor, oraşelor sau municipiilor are următoarea 

componenţă: 
- primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate, în calitate de copreşedinţi. 

Membri: 
- reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul judeţului; 
-  reprezentanţii compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor locale implicate, 

respectiv urbanism, cadastru şi agricultură, fond funciar; 
- secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate, care vor asigura şi 

secretariatul comisiei;  
- reprezentanţii ai Direcţiilor Silvice judeţene, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece 

printr-o pădure sau este limitrof acesteia; 
- reprezentanţii Direcţiilor de Ape teritoriale, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece 

de–a lungul unui curs de apă, lac sau mare teritorială; 
- reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, dacă hotarul este şi linie 

de frontieră a ţării. 
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Capitolul III. Atribuţiile şi procedura de lucru a comisiei 

 
Art. 9   Cu minim 15 zile înainte de declanşarea operaţiunilor de delimitare, preşedinţii 

comisiilor convoacă în scris, cu confirmare de primire, membrii comisiei. 
 

Art. 10  În cazul în care unii dintre membrii comisiei nu se prezintă la termenul 
comunicat, delimitarea şi marcarea hotarelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se 
face în lipsa acestora, cu menţiunile corespunzătoare în procesul verbal. 
 

Art. 11  (1) Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) analizează documentele de delimitare existente şi materialele cartografice aferente; 
b) stabileşte traseul hotarului pe baza ortofotoplanurilor, în prezenţa persoanei autorizate 

desemnate să efectueze lucrarea de delimitare; 
c) definitivează pe teren tronsoanele de hotar care nu pot fi clar definite pe ortofotoplan; 
d) întocmeşte procesele verbale de delimitare, pe baza documentaţiei de delimitare, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, care face parte 
integrantă din acesta. 

e) stabileşte punctele de hotar modificate prin construirea de baraje, lacuri de acumulare, 
autostrăzi, drumuri sau căi ferate,  regularizări ale apelor curgătoare, respectiv ale 
modificărilor privind mărimea şi configuraţia parcelelor, categoriilor de folosinţă, 
detaliilor lineare limitrofe; 

 
(2) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin.1 litera a), stabilirea limitelor administrativ 

teritoriale se va face pe baza  planului cadastral de delimitare teritorială întocmit de iniţiator şi 
avizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut de art. 51 din Legea nr. 
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a IV- a – 
Reţeaua de localităţi cu completările şi modificările ulterioare. 

 
 Art. 12  Atribuţiile executantului lucrărilor de delimitare: 

a) să participe alături de comisie la stabilirea traseului hotarului; 
b) sa vectorizeze de pe ortofotoplan traseul stabilit de comisie; 
c) să transpună pe plan (prin coordonate) punctele de hotar stabilite la delimitările 

anterioare sau limitele existente în Fondul Naţional Geodezic; 
d) să execute măsurători la teren pentru definitivarea tronsoanelor de hotar care nu pot fi 

clar definite pe ortofotoplan; 
e) să calculeze suprafaţa teritoriului din coordonatele tuturor punctelor de hotar; 
f) să întocmească documentaţia de delimitare conform prevederilor prezentului 

regulament; 
g) stabilirea punctelor de hotar modificate prin construirea de baraje, lacuri de 

acumulare, autostrăzi, drumuri sau căi ferate, regularizări ale apelor curgătoare, 
respectiv ale modificărilor privind mărimea şi configuraţia parcelelor, categoriilor de 
folosinţă, detaliilor lineare limitrofe. 

 
Art. 13 Dacă unitatea administrativ-teritorială este mărginită de drumuri, căi ferate, 

diguri, canale, linia de hotar se stabileşte pe una din laturile acestora, astfel încât acestea să 
fie cuprinse în întregime în suprafaţa unei unităţi administrativ-teritoriale. În cazul traseelor 
frânte ori sinuoase se vor determina coordonate la puncte intermediare care definesc aceste 
trasee. Coordonatele punctelor intermediare vor fi utilizate la calculul suprafeţei administrativ-
teritoriale. 
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Art. 14 Pe râurile de frontieră a ţării şi pe fluviul Dunărea, coordonatele punctelor de 
hotar vor fi cele preluate de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – 
Fondul Naţional Geodezic. Pe fluviul Dunărea, pe porţiunea în care ambele maluri se află pe 
teritoriul României, punctele de hotar, între două teritorii, se stabilesc de comun acord de 
către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Coordonatele punctelor de hotar 
se determină prin vectorizare de pe ortofotoplan. 

 
Art. 15 La Marea Neagră hotarele se stabilesc pe linia care separă uscatul de apă. 
 
Art. 16 (1) Documentaţia întocmită de către executantul lucrărilor de delimitare 

cuprinde: 
a) planul de ansamblu şi planurile pe tronsoane, în format analogic şi digital, cu 

hotarele unităţii administrativ - teritoriale rezultate din ortofotoplanul pe care s-a stabilit soluţia 
de delimitare şi inventarul de coordonate al punctelor caracteristice marcate pe plan; 

b) descrierea hotarului unităţii administrativ - teritoriale, denumirea acesteia, suprafaţa 
şi vecinii. 

(2)  În caz de divergenţă, pe un  tronson de hotar, planurile întocmite de executant vor 
evidenţia variantele care fac obiectul acestora. 

 
 

Capitolul IV. Soluţionarea divergenţelor 
 
 

 Art. 17 (1) În cazul în care, în urma finalizării documentaţiilor de delimitare pentru 
cazurile prevăzute la art. 2, există divergenţe pe tronsoane de hotar, se vor constitui comisii 
de soluţionare a divergenţelor. 
 (2)  Comisia de soluţionare a divergenţelor privind documentaţiile de delimitare ale 
judeţelor, stabilită prin ordin comun al prefecţilor judeţelor implicate, se va pronunţa  în 
termen de 30 de zile de la data numirii comisiei. 
 (3) Comisia de soluţionare a divergenţelor privind documentaţiile de delimitare ale 
comunelor, oraşelor sau municipiilor din cadrul unui judeţ, stabilită prin ordin al prefectului, se 
va pronunţa în termen de 30 de zile de la data numirii comisiei. 
 (4) Dosarul de delimitare se va transmite, în termen de 15 zile de la finalizarea 
lucrărilor, comisiei de soluţionare a divergenţelor. 
 (5) Comisia de soluţionare a divergenţelor privind documentaţiile de delimitare ale  
judeţelor are următoarea componenţă: 

a) reprezentantul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în calitate de 
preşedinte al comisiei, numit prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară la solicitarea prefecţilor judeţelor implicate;  

b) reprezentanţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, din judeţele implicate;  
c) câte un reprezentant al unităţilor administrativ-teritoriale implicate; 
d) câte un reprezentant al instituţiilor prefectului din judeţele implicate, care vor asigura şi 

secretariatul comisiei; 
e) reprezentanţii ai Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA sau ai direcţiilor silvice 

judeţene, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o pădure sau este limitrof 
acesteia; 

f) reprezentanţii ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”, dacă hotarul sau tronsonul 
de hotar trece de–a lungul unui curs de apă, lac sau mare teritorială. 

 (6) Comisia de soluţionare a  divergenţelor privind documentaţiile de delimitare ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor va avea următoarea componenţă: 

a) reprezentantul Instituţiei Prefectului, în calitate de preşedinte al comisie;  
b) reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 
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c) câte un reprezentant al unităţilor administrativ-teritoriale implicate; 
d) reprezentanţii ai direcţiilor silvice judeţene, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece 

printr-o pădure sau este limitrof acesteia; 
e) reprezentanţii Direcţiilor de Ape teritoriale, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece 

de–a lungul unui curs de apă, lac sau mare teritorială; 
f) un reprezentant al Instituţiei Prefectului, care va asigura secretariatul comisiei. 

 
 Art. 18 Soluţionarea divergenţelor se face pe baza studierii următoarelor aspecte: 

a)  actele de stabilire a hotarelor administrative; 
b) configuraţia topografică a limitelor; 
c) compensarea suprafeţelor; 
d) soluţiile propuse de comisia de delimitare. 

 
 Art. 19 Comisia de soluţionare a divergenţelor privind documentaţiile de delimitare va 

întocmi un dosar, pe care îl va înainta Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, care va conţine: 

a) nota cu soluţia propusă şi argumentarea motivelor pentru care s-a adoptat, semnată 
de toţi membrii comisiei. În cazul în care membrii comisiei au poziţii divergente 
preşedintele comisiei ia decizia finală, acest lucru menţionându-se în notă;  

b) actele în baza cărora a fost stabilită soluţia; 
c) dosarul întocmit de executantul lucrărilor de delimitare cu menţionarea variantei 

adoptată de comisia de soluţionare a divergenţelor privind documentaţiile de delimitare. 
Art. 20 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va înainta varianta 

adoptată de comisia de soluţionare a divergenţelor privind documentaţiile de delimitare, 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. În cazul în care soluţia adoptată presupune 
modificarea limitelor  teritoriale ale unităţilor administrativ teritoriale se aplica procedura 
prevăzută de art. 22 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 
 

Capitolul  V. Dispoziţii finale 
 

Art. 21 Documentaţia de delimitare întocmită în minim 4 exemplare, după caz,  de către 
executantul lucrării va fi  transmisă, prin grija secretariatului comisiei, instituţiilor publice 
implicate, respectiv:   

a) consiliilor locale;  
b) instituţiilor prefectului; 
c) oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară; 
d) Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Fondul Naţional Geodezic. 

 
Art. 22  Hotarele intravilanelor localităţilor sunt cele stabilite prin Planurile Urbanistice 

Generale, avizate şi aprobate potrivit prevederilor legale, însoţite de inventarele de 
coordonate ale punctelor de contur determinate în sistem de proiecţie Stereografic 1970.   

 
Art. 23 După finalizarea operaţiunilor de delimitare, consiliile locale interesate, de 

comun acord, pot efectua materializarea pe teren a unor porţiuni de hotar. Costul acestor 
lucrări va fi suportat de la bugetele locale. 
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Art. 24 (1) În cazul în care documentele de delimitare întocmite anterior, conţin erori sau 
inadvertenţe  în descrierea grafică sau cea textuală acestea se pot corecta de către o 
comisie numită în acest scop prin Ordinul Prefectului din care vor face parte primarii unităţilor 
administrativ teritoriale respective, reprezentanţii oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară 
şi reprezentantul prefecturii.  

(2) În cazul în care limita de hotar este şi limită de judeţ comisia va fi numită prin ordin 
comun al prefecţilor celor două judeţe implicate şi va avea în componenţă reprezentanţi din 
ambele judeţe.  

(3) Comisia va întocmi un proces verbal de rectificare a delimitării, pe tronsoane 
mărginite de puncte de trei hotare, semnat de toţi membrii comisiei. Pe baza acestui proces 
verbal prefectul va înainta propunerea Guvernului care va emite o hotărâre în acest sens. 

(4) După emiterea Hotărârii de Guvern, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 
judeţean va trimite o înştiinţare privind rectificarea delimitării, însoţită de o copie a procesului 
verbal, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Fondul Naţional Geodezic. 

 
Art. 25 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, oficiile de cadastru şi 

publicitate imobiliară vor transmite instituţiilor prefectului şi primăriilor unităţilor administrativ-
teritoriale lista persoanelor fizice şi juridice autorizate în domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei, precum şi lista geodezilor cu drept de semnătură înscrise in Ordinul Geodezilor. 
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ANEXA NR. 1 
 
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  
Prefectura judeţului………………… 
Primăria comunei / oraşului....................................... 
 

Proces verbal 
de delimitare a unităţii administrativ-teritoriale  (judeţul/ oraşul / comuna) ........................... 

 
Judeţul........................ 
Încheiat la data................ 
 

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, şi a „Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare şi 
marcare a hotarelor unităţilor administrativ- teritoriale", aprobat prin Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr…./…. subsemnaţii am procedat la identificarea şi stabilirea 
hotarului unităţii administrativ-teritoriale (judeţul/oraşul/comuna)......................................., 
judeţul........................., pe tronsonul de hotar comun cu judeţul/ oraşul / 
comuna................................., judeţul..............................., după cum urmează: hotarul începe 
din punctul de .............. hotare marcat pe planul anexat cu nr ........., situat la intersecţia 
hotarelor următoarelor unităţi administrativ – teritoriale 
..............................................................  
trece prin punctele:…………………………………………………………………... 
(Se completează cu numărul fiecărui punct de hotar şi se face o descriere a traseului 
hotarului)......................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 Punctele de hotar,  direcţia, forma şi traseul hotarului sunt prezentate în planul anexat, 
semnat de noi, care face parte din prezentul proces-verbal. 
 Hotarul se termină în punctul de ........... hotare marcat pe plan cu nr. ............... situat 
la intersecţia hotarelor următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:................................... 
 Planul cu traseul hotarului face parte integrantă din documentaţia de delimitare şi 
însoţeşte prezentul proces-verbal. 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ….exemplare.    
                            Membrii comisiei de delimitare 
       ........................................................ 
       ........................................................ 
       ........................................................ 
       ........................................................ 
Menţiuni: La încheierea prezentului proces-verbal a participat 
………………………………………………… din 
partea executantului, firma 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
  



 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

În vederea reglementării unitare, la nivelul întregii ţări, a activităţii de delimitare şi 

marcare a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

prevederile art. 10 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 

7/1996, republicată, se impune promovarea prin ordin al ministrului administraţiei 

şi internelor a „Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor administrativ teritoriale”. 

 
Ca urmare a acestor dispoziţii legale şi având în vedere funcţia de reglementare 

a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a fost elaborat un 

proiect de act normativ prin care sunt puse în practică dispoziţiile art. 10 alin (2) 

din Legea nr. 7/1996, republicată. 

 
Pe parcursul procesului de restituire a proprietăţii s-a constat aplicarea 

defectuoasă şi neunitară a legilor fondului funciar, atât din punct de vedere 

tehnic, cât şi din punct de vedere juridic. De asemenea, limitele unităţilor 

administrativ teritoriale, transpuse pe planurile cadastrale care au stat la baza 

întocmirii planurilor parcelare, au fost reprezentate pe documente cartografice 

diferite, ducând astfel la situaţia în care unităţi administrativ teritoriale vecine, prin 

comisiile locale de aplicare a legilor proprietăţii să emită titluri de proprietate pe 

aceleaşi suprafeţe. Aceste terenuri cu suprapuneri au fost înscrise, pe baza 

titlurilor de proprietate emise, în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 

ambele judeţe/unităţi administrativ teritoriale şi au intrat, ulterior, în circuitul civil. 

 
De asemenea, construirea de baraje, lacuri de acumulare, regularizări ale apelor 

curgătoare sau calamităţilor naturale au dus, fie la distrugerea bornelor de hotar, 

fie la modificarea  traseelor acestora. 

 
Menţionăm totodată faptul că regulamentul supus aprobării propune o soluţie 

pentru rezolvarea numeroaselor situaţii în care documentele de delimitare 



întocmite anterior intrării sale în vigoare conţin în descrierea grafică sau cea 

textuală erori sau inadvertenţe faţă de situaţia reală existentă în teren.   
 
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că se impune verificarea limitelor 

unităţilor administrativ teritoriale atât la nivel judeţean, cât şi la nivel de UAT-uri. 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara propune demararea 

acţiunii, în prima fază, cu verificarea limitelor administrative la nivel judeţean prin 

utilizarea unei proceduri simplificate, cu evidenţierea hotarelor pe ortofotoplanuri. 

 
Proiectul de act normativ este structurat pe cinci capitole în care sunt stabilite 

cazurile în care se execută operaţiile de delimitare, numirea, componenţa, 

atribuţiile şi procedura de lucru a comisiilor de delimitare.  

 
De asemenea, având în vedere situaţiile ivite în practică, pentru sprijinirea 

exercitării atribuţiilor proprii de către autorităţile administraţiei publice locale, 

acest regulament stabileşte componenţa comisiilor de soluţionare a divergenţelor 

şi modul de lucru al acestora, în cazul în care în procesul de delimitare apar 

divergenţe pe anumite tronsoane de hotar. 

 
Având în vedere realizarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară a ortofotoplanurilor, la nivelul întregii ţări, regulamentul propune 

utilizarea acestora prin stabilirea unor proceduri noi şi moderne de lucru, 

facilitând astfel realizarea operaţiunilor de delimitare într-un timp scurt şi cu 

costuri reduse. Din acest motiv se propune abrogarea procedurilor de lucru 

stabilite în cap. 4 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, 

aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/1.10.2001. 
 
Deoarece operaţiunile de delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor administrativ 

teritoriale au implicaţii deosebite la nivel local, judeţean şi naţional au fost 

consultate şi integrate în regulament propunerile făcute de către Direcţia pentru 

Comunităţi Locale, Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Prefecturile şi 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative. 



 
Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de ordin 

pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de 

delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor administrativ – teritoriale şi publicarea 

acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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