
Raportare anuală 2020 

Biroul Cadastru 

 

 Biroul de cadastru a Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc are următoarele atribuții 
principale: 

 evidenţa tehnică a imobilelor aparţinând Municipiului Târgu Secuiesc 

 măsurători topografice, prelucrarea, evaluarea şi furnizarea datelor celorlalte 

compartimente din cadrul Primăriei 

 actualizarea planurilor topografice de bază în urma modificărilor survenite în teren 

 întocmirea documentaţiilor cadastrale 
 

În decursul anului calendaristic 2020 biroul a avut următoarele activităţi: 

  

 Realizarea Situație Statistici a Terenurilor și expedierea documentației la Direcția pentru 
Agricultura Județeană Covasna. 

 Deplasarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna - Sf. Gheorghe, pentru: 

- depunerea de 7 dosare pentru emiterea și eliberarea Titlurilor de Proprietate 
- ridicarea Titlurilor de Proprietate emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară  

 Prin Legea 231/2018 ( LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului 
funciar ) am preluat 5 dosare.  

 Am editat planuri de amplasament persoanelor fizice în total 183 de bucăți. 

 Am fost pe teren la măsurători cu dl.Szekeres Istvan pentru ridicarea topografica a 3 străzi 
și pentru clarificarea situației în teren a unor terenuri agricole situate în raza UAT Municipiul 
Târgu Secuiesc pentru 39 de persoane. 

 S-a eliberat adeverințe din care rezultă că terenul respectiv a fost sau nu a fost naționalizat 
și daca a facut obiectivul Legii 18/1991 în total 24 bucăți. 

 Am scos Cărți Funciare pentru a răspunde la cererile Autorității Nationale pentru 
Restituirea Proprietăților în total 32 de bucăți. 

 M-am deplasat la 2 expertize judiciare. 

 Identificarea a terenurilor agricole situate în raza UAT Municipiului Târgu Secuiesc pentru 
Secția Drumuri Nationale Sfântu Gheorghe în 3 cazuri. 



 Verificarea și identificarea Planurilor de încadrare în Tarla și a Proceselor verbale de 
vecinătate întocmite de persoane fizice autorizate în total 22 cazuri. 

 Adrese trimise în total de 46 ori. 

 Îndrumarea persoanelor fizice /juridice pentru ridicarea topografică a terenurilor aflate în 
posesia lor în total 136 de persoane. 

 Raportare către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 16 de ori. 

  

 

Cu stimă, 

Mikola Gyula 

  

  


