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Oficiui de Cadastru şi Publicitate Irrlobiiiară MURES
·j1f;JA: IO.Î!
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures
.'0
Adresa BCPI: OCPI Mures - BCPI TARGU MURES: Tg. Mures, Str. Caprioarei, nr. 2, cod 540314. Tel:
0265211338. Fax: 0265210507.

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 386 / 2020

Întocmit astăzi, 17/03/2020, privind cererea 21792 din 13/03/2020
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din •••••••••
1. Beneficiar: RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TIRGU MURES
2. Executant: Milodin Marian Cornel
3. Denumirea lucrăriior recepţionate: Plan topografic cu amplasamentul lucrarii, necesar
exproprierii in temeiul legii 255/2010 in cadrul proiectului "Modernizarea Aeroportului Transilvania
Targu Mures si includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport"
4. Nominalizarea documentelor şi a documentaţiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară MURES conform avizulul de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 386 au fost

recepţionate

1 propuneri:

* Documentatia cadastrala: plan de situatie privind amplasamentul imobililor care fac obiectul expropierii În

temeiul Legii 255/2010 În cadrul proiectului" Modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu Mureş şi
includerea obiectivelor din Master -Planul Genereal de Transport" se incadreaza În prevederile legaleconform actelor depuse la dosar si mentiunilor din memoriul tehnic al lucrării au fost identificate În
perimetrul de interes al proiectului sus mentionat următoarele imobile:cad.53068-CF53068-21200 mp,
cad1495-CF50662-23600 mp., parcela 1217/1-12296 mp.-T43-sunt proprietati private care fac obiectui unor
litigii in INSTANTA.

6. Erori topologice faţă de alte entităţi spaţiale:

Lucrarea este declarată Admisă

inspector
Constantin Toma
OfiCiul de (;('1([8\[,11'1'11 şi f'ubUcltatc
ilTlObiliar{l \ ,.r·

Documentul

conţine

date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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TRANSYLVANIA AIRPORT
TARGU MURES

ConsilIul Juda\ean ureş
A.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIATÂRCW ~UREŞ, ROMANIA
Nr. d9Xbin il/~

oJoJQ

CĂTRE,

S.C. CONSITRANS S;R.L.

Sribscrisa REGIA AUTONOMĂ AEROPORT TRANSILVANIA TG-MUREŞ, cu sediul
în loc. Vidrasău, jud. Mureş,CUI RO 4276000, reprezentată legal de către d-mi.IPETI ANDREI
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Avându-se,in vedere chestiunile de inadvertenţă, intre datele Studiului de fezabilitate
privind modernizarea Aeroportului Transilvania ,Tg-Mures şi includerea obiectivelor din
Master Planul General de Transport. referitoare la coridorul de expropriere pe zona 'de
nord si Planul de situatie intocmit cu privire la acest c'oridor,
. ladata de 09.03.2020 orele 11.00 a fost organizată o sedinţă de lucru la sediul
Consiliului Judeţean Mureş la care au participat reprezentanţi ai OCPI Mures, ai Consiliului
Judetean Mures, precum si ai Aeroportului Transilvania Tg-Mures, sedinţă la care au fost
invitati ' să participe si reprezentanţi ai societatii dumneavoastră (fără asigurarea prezentei).
Cu ocazia sedintei respective au fost purtate discutii cu privire la planul de situatie
aferent coridorului de ' expropriere, (pe latura de nord) concluzionândti-se inclusiv prin
intermediul reprezentantilor OCPI, că suma suprafeţelor individuale 'indicate pentru acest
~<:>ridor nu qorespund suprafeţei totale aferente acestuia, raportat 'si la s'ituatia faptică propusă
peptruacest coridor; In acest sens, din planul de situatie mentionat lipseste / nu se regăseşte o
suprafatâ de 'teren de 4.108 mp, care apartine proprietarului Seulean Adrian Dumitru şi care ar
fi trebuit sa se regaseasca în vecinătatea proprietarilor Vintila Valeria, Peste Maria si Milut
.A.driana Maria" (conform situaţiei tabelare date spre avizare Primăriei Ungheni), toti , fiind
succesori după acţlasi titlu de proprietate nr.121 550118.09.2007, care evi<;lentiază o suprafată de
, l6.433 mp.
'

u

Pentru o inţelegere mai bună a acestei chestiuni, vă informăm că legat 'de acelasi titlu, de
, proprietaţe~ , doar numita Vintilă Valeria a initiat o actiune civila in sensul granituririi si
restitUiri partii, de teren ce i se cuvine din titlul' respectiv (dos. 4147/320/2015); ocazie cu
,care'instanta ,a st~.bilit prin , hotararea dată că suprafata ce trebuie restituită acestei persoane
,este de " 3904 mp, iar nu 4108 mpcum rezulta din impartirea suprafetei din titlul de
proprieulte. Ori 'la acest moment, in lipsa unei hotarari prin care sa fie clarificată situatia
terehUrilor ai>artinand celorlalti 3 succesori, se poate ' deduce, raportat si la aliniamentul
transpus .,in planUl ' de ' situatie' al expertizei efectuate in dosarul de instanţă al parcelei ce
provine din titlu de proprietate mentionat, că si acestia nu ar putea beneficia de suprafata
, care' ar rezulta ' din impartirea suprafatei din titlu de 4108 mp/fiecare, 'ci doar 3904 mp.
Referitor la clarificarea unor aspecte de

către

OCPI comunicate , prin adresa ' nr.

1607/02.03.2020, vă informăm că:
TRANSYLVANIAAI RrORT TiRGU MUREŞ
5474t2 Yfdmău, Mur~. R.amllllia
'PhorIfc: ~·m·.u8"S88 Fa~: +<MI'J~.3J8.Z57
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TRANSYLVANIA AIRPORT
TARGU MURES

A fost clarificată prin reprezentantii . OCPI inadvertenta priviJ?d specificarea nr.
cadasttal, privind pozitia 1 din adresa 'transmisa dvs. sub nr. 1607/02.03.2020, in. sensul că
nr. cadastral ' .mentionat de dumneavoastră in . situatia tabelara supusa avi~arii de către
Primaria . Ungheniar~ corespondent cu CF vechi, deci in final nu ar constitui o
inadvertenţă.
.
. .

A .fost clarificată si situatia de inadvertenta care priveste categoria ' de folosintă a
terenurilor propuse pentru coridorul de expropriere, respectiv. extravilan (cum figurează la
acest moment in evidentele OCPI) si intravilan, cum rezultă din ,ţ!xpertizele intocmite in
dosarele ce privesc litigii de fond funciar, în sensul că referitor la terenurile 'respective nu
au fost întocmite documentatiile necesare (planuri parcelare) de către Primăria Or.
Ungheni, in veder~a actualizării situatiei respective (poziţia 2 din aceeaşi adresă).
Obiect al disc~tii1or cu privire la acelasi co'ridor de expropriere l-a constituit si
terenul in suprafată de 15.725 mp, care figura în proprietatea privată a comunei Sânpaul
evidentiat in Planul . de situatie al coridorului respectiv, teren a ' cărei situatie a fost
clarificată ·deflnitiv, intrucât in baza Hotărârii Consiliului Judetean Mures . nr. 7 din.
· 30.0L2020acest teren a fost predat de către cOi11; Sânpaul şi a fost trecut in proprietatea
Consiliulţli. . Judetean Mures si dat .în .administrare unitatii noastre, cu destinatia de utilizare
pentru infrastructura aeroportuară.
. Ăvându-se in. vedere că terenul in suprafata de 15.725 mp. care apartinea Primăriei
Sânpaul a fost deja ·expropriat, precum si faptul că celelalte suprafete propuse a fi incluse .
în coridol:ul . ·de . expropriere, respectiv suprafata de 21.200 mp având ca proprietar pe
numitaOr.aciun Marcela Victoria ( CF 53608 / Ungheni, taria 43, parcela 121911, nr.cad.53068;
corespondent · cu nr. · cad. 1453 din CF vechi 34661N/Ungheni), .suprafata ·de23.600 mp
. apartinand. proprietarilor Boar Ana, s.a.m.d ( CF 50662/Ungheni, tarIa 43; ·parcela 1221/2,
nr.cad.149S) si suprafata de 16433 mp care se imparte la .4 proprietati (Vintilă Valeria,
Peste Maria, Milut Adriana Maria si Seulean Adrian Dumitru, deci fiecare cu 1408,25 mp
·cu specificatia ' ·căurmaie a demersului , judiciar urmat de numita Vintilă Valeria ·insumta i-a
. recnoscut.dreptulde a-i ' fi restituita doar suprafata de 3904 mp) nu au corespondent
· core'ct in Pianul· de situatie intocmit. si depus 'pentru inregistrare la aePI Mures,
"

,

.

I

'•

•

8.:.apropus la initiativa ·Con.siliului Judetean ' Mures, ca până , la data . de 26.03.2020
cand va avea'loc sedinta periodică ordinară a Consiliului Judetean Mure~, Planul de' situatie
· care transptinecoridorul de expropriere să fie refăcut, supus înregistrării prin .OCPI Mures
· si prezentat .pentru sedinta ' respectivă · în vederea elaborarii indicatorilor . economici aferenti
.
obiectivului ' de investitii.

..

'

Prin refacerea planului respectiv se va avea în vedere să fie evidentiată suprafata
fără mentionarea proprietarilor si evidentierea suprafetelor
. mentiona,te (21.200 mp,. 23.600 mp, 16.433 mp) şi să fie exclusă . din acest coridor suprafata
· de 15; 725· mp. .care a apartinut primariei Sânpaul si a fost deja expropriată.

a: ' 9oridoru1ui respectiv

totală

TAANSYL.VAN1A AJ.RPORT TiRGU MUREŞ
5416'2 Vldrmu. Muret. _!lnla
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Avândil~se
în " vedere· propunerile
. dumneavoastră a proceda la următoarele:

•.

respective ru~ăm

reprezentantii

societatii

- Ref~cerea până cel târziu la data . de 16.03.2020 a · Planului de situatie aferent
· coridoruluide expropriere, in sensul ca prin' acesta să fie evidentiat. coridorul de
exptopderecu indiCarea doar a suprafetei totale .ce se supune exproprierii, îarăevidentierea
·pe amplasamentul acestui coridor a suprafetelor c~ s.e cuvin anumitor prorietarL

'-îin:~~i'sir~r~aPlanuIUide situatie refăcut~ . la OCPI Mures, până' ~er târziu data de
18.03.2020, aStfel încât unitatea noastră să fie În . măsură a-l prelua si depune pentru sedinta
de Consiliul Judetean din 26.03.2020, cel tărziu la data de 20.03.2020.
Vă r~ăm .să aveti in vedere că ulterior elaborarii indicatorilor economici, Consiliul
· Judetean. Mures ' va solicita Primariei · Ungheni intocmirea Planului parcelar al coridori.dui de
exproprierea, prin care vor fi nominaliZati proprietarii terenurilor afectate de coridorul
respectiv, cu indicarea suprafetelor de . teren aferente .acestora (acesta fiind si motivul pentru
care plaI}ul .desituate refacut să nu.contină decat traseul coridorului) . .
.

'0

.

'

• I

'
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•

•

'. Totodată vă inÎormăm că reprezentanţii OCPI Mureş şi-au arătat disponibilitatea de a sta
la dispqzftţ~ e~perţi1or Dvs. privitoare la orice întrebare sau solicitare aţi .avea în legătură cu
. proiectul pr.~zent, . în acest sens . vă propunem să apelaţi cu încredere şi la suportul oferit de
· iS)1titqţiş punmealor. ·

Cu .stimă si .consideratie..
f

'· '

. ..' ~.~. AEROPORl'UL TAANSILVANIA TÂRGU MUREŞ
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MURES
Biroul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE
Carte

Funciară

Nr. 53068 Ungheni

A. Partea 1. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:3466/N
Nr. cadastral vechi:1453

TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Mures
Nr. Nr. cadastral
Crt Nr. topografic

Al

Suprafaţa*

53068

(mp)

Observaţii

I

Referinţe

21.200

B. Partea II. Proprietari
Înscrieri privitoare la dreptui de proprietate

şi

acte

şi alte drepturi reaie

I

Referinţe

17770/14/03/2018
Act Notarial nr. 11, din 13/03/2018 emis de NP Benta Andrea Loredana;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cotal
B3
actuala 1/1
1) CRACIUN MARCELA-VICTORIA, (bun propriu)

Al

C. Partea III. SARCINI.
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care

conţine

date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pt?ntru infol'mare Qn-line la adresa epay.ancpi.ro

I

Referinţe

Pagina 1 din 3
Formular ve-rsiU!1Em .1 ,1

Carte

Funciară

Nr. 53068

Comuna/Oraş/Municipiu:

Ungheni

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral
Suprafaţa (mp)*
53068
21.200
* Suprafaţa este determinata .Ih planul de

-

Observaţii / Referinţe
proiecţie

Stereo 70.

Date referitoare la teren

•

Suprafaţa

folosinţă

Intra
vilan

(mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

pasune

NU

21.200

43

1219/1

-

Nr
Crt

Categorie

1

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt
Punct

obţinute

Punct
Început

sfârşit

(** (m)

1
2
3
4

2
3
4
1

462.449
46.324
462.463
45.375

din

proiecţie

Observaţii

/

Referinţe

in plan.

Lungime segment

*'" Lunglmlle segmentelor sunt determmate in planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite ia 1 milimetru.
"''''''' Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care

conţine

date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr~ 677/2001.

Extrase pentru informare onNline la adresa epay.ancpl.ro

Pagina 2 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 53068 Comuna/Oraş/Municipiu: Ungheni
Extrasul de carte fl.Jnciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine inform?lţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este vaiabil În condiţiiie prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din Q.V.G. nr. 41/2016, exclusiv În mediui eiectronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzl,Jte de legislaţia În vigoare. Vaiabilitatea poate fi extinsă şi În forma fizică a
documentului, fără semnătură oiografă, cu acceptui expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare. folosind codul de verificare online disponibil În antet. Codul de verificare este
vaiabil 30 de zile calendaristice de la momentui generării documentuil,Ji.

Data

şi

ora

generării,

28/01/2020, 09:49

Document care

conţine

Extrase pent.ru Înformare:

date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

on~llne

la

adreş\',l

epay.ancpl.ro
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MURES
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte

Funciară

Nr. 50662 Ungheni

A. Partea 1. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan

Nr. CF vechi:3496/N

Adresa: Jud. Mures
Nr. Nr. cadastral
Crt Nr. topografic

Al

Suprafaţa*

CAD: 1495

(mp)

Observaţii

/

Referinţe

23.600

u

B. Partea II. Proprietari

şi

acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

46292 / 01/07/2016
Act Notarial nr. 976, din 29/06/2016 emis de NP ALMASAN OLiMPIA;
Intabulare, drept de PROPRIETATE(cu titlu initial de dobandire - Titlu
proprietate nr. 121551/2007, documentatie cadastrala avizata cu nr.
83 71679/18.12.2007 de OCPI Mures - reconstituire in baza L,18/1991;
incheiere nr. 71679/06.12.2007), dobandit prin Lege, cota actuala
8/48
1) BOAR A. ANA
Intabulare, drept de PROPRIETATE(cu titlu initial de dobandire - Titlu
proprietate nr. 121551/2007, documentatie cadastrala avizata cu nr.
84 71679/18.12.2007 de OCPIMures - reconstituire in baza L.18/1991;
incheiere nr. 71679/66.12.2007), dobandit prin Lege, cota actuala
8/48
1) CERCES A. MARIA
Intabulare, drept de PROPRIETATE(cu titlu Initial de dobandire - Titlu
proprietate nr. 121551/2007, documentatie cadastrala avizata cu nr.
86 71679/18.12.2007 de OCPI Mures - reconstituire in baza L.18/1991;
incheiere nr. 71679/06.12.2007), dobandit prin Lege, cota actuala
8/48
1) LIT A. IOAN
Intabulare, drept de PROPRIETATE(cu titlu initial de dobandire - Titlu
proprietate nr. 121551/2007, documentatie cadastrala avizata cu nr.
87 71679/18.12.2007 de OCPI Mures - reconstituire in baza L,18/1991;
incheiere nr. 71679/06.12.2007), dobandit prin Lege, cota actuala
8/48
1) LIT A. ALEXANDRU
Act Notarial nr. 60, din 29/06/2016 emis de NP TOMA VALENTINA;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota
89
actuala 2/48
1) DANCIU CORNEL, (bun propriu)
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota
810
actuala 3/48
1) DANCIU OVIDIU-CORNELIU, (bun propriu)
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota
811
actuala 3/48
1) DANCIU SERGIU-VIRGIL, (bun propriu)
Act Notarial nr. 61, din 29/06/2016 emis de NP TOMA VALENTINA;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota
812
actuala 4/48
1) LlT CAM ELIA-ADELA, (bun propriu)
Document care

conţine

date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru infol'mare on-line la adresa epBy.ancpl.ro

Al

Al

Al

Al

Al
Al
Al

,
Al
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Carte

Funciară

Nr. 50662

Comuna/Oraş/Municipiu'

Înscrieri privitoare la dreptui de proprietate şi alte drepturi reale
B13

Ungheni .;

Referinţe

Al

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin SuccesIUne, cota
actuala 4/48
1) TOMULET SIMONA-GABRIELA, (bun propriu)

C. Partea III. SARCINI.
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care

conţine

l::xtras0 pmntni informare

date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

on~tine

la adresa epay.ancpl.ro

I

Referinţe

Pagina 2 din 3
I'ormular \letsl\Jn~,a 1.1

Carte

Funciară

Nr. 50662

Comuna/Oraş/Municipiu:

Ungheni

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral
Suprafaţa (mp)*
CAD: 1495
23.600
* Suprafaţa este determinata" .In planul de

Observaţii

prOiecţie

/

I

Referinţe

I

Stereo 70.

Date referitoare la teren
Nr
Crt

1

Categorie Intra

Suprafaţa

folosinţă

vilan

(mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

pasune

NU

23.600

43

1221/2

-

Observaţii

/

Referinţe

.

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate'
Nr.
Termen
Data cerere
Nr. cerere
Obiect cerere
Crt
eliberare
1
5427
23-01-2020
28-01-2020
Consulta rell nformare

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
active la data generării. Acesta este valabil in condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001.
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016. exciusiv În mediui electronic. pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia În vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi În forma fizică a
documentului. fără semnăt\.lră olografă. cu acceptui expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare. folosind codul de verificare online disponibil În antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentui generării documentului.
funciară

Data

şi

ora

generării,

28/01/2020. 09:49

'. J

Document care

conţine

date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informan\l: on~line la f.'1dn:::sÎ'l

epay.ancpl.ro
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Nf{~ ~P, ;$,ŞQp:$qF~ ;$:ab.~$
NR~, iP\Oi14~S.

t:ri 50Qp2

T~rl,~ t~~k~rqe!C)+2*7l~l:proQ:rI~ţqrl VinţjlgV~lerlţ;'\1 Peşte !Maflg,Mih!;lt Aţ'jrl()J)g
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,Preciirâ d$ rmasUrate>:
. ''0 '" "briidnttth 10' miii + 1 ,ppm;

sistem.e'' de poîîtibnafe;' sateliţâra~ ',G'P~,€iIl;QNJ\$$
.'

..

. ..

. . ... .

..

- .vş!,,€fc:(ilI::tS'O'lm +~.ppm;
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Puncte geodezice de sprijin folosite:
Sistem de proiectie Stereografic 1970

Data intocmirii
martie 2020

u

u

PCT

X

V

H

Borna5
Borna6
Borna7

552314.974
552348.508
552405.043

456067.523
456191.670
456391.795

293.170
293.560
294.100

Calculul analitic al suprafetei

u

Nr. Pct

X

Y

1
3
6
7
16
17
18
19
20
23
24

552468.651
552284.342
552162.861
552077.854
552201.351
552324.294
552427.636
552282.671
552159.312
552072.826
552111.438

455350.507
454836.236
454389.975
454077.702
454376.756
454824.851
455362.630
454836.731
454391.024
454057.230
454048.571
S=57096mp
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