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                           DIRECȚIA SECRETAR GENERAL 

BIROUL CADASTRU EXTRAVILAN, FOND FUNCIAR 

 
Nr.                   /            .2021 

Către,  

Biroul Relaţii Mass Media 

Direcţia Comunicare 

Biroul Monitorizare Strategii 

 
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 1/2020 al Directorului General 

al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru aprobarea Regulamentului privind 

realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor 

în cartea funciară, vă solicităm să publicaţi următorul anunţ pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Arad, la sediul Primăriei Municipiului Arad şi într-un cotidian judeţean, două apariţii.  

 

ANUNŢ 

 

Având în vedere lucrările de înregistrare sistematică în curs de desfăşurare pentru 

sectoarele cadastrale nr. 31, 34, 37, 38, 827 UAT Arad, privind extravilanul cartierelor Aradul 

Nou şi Sânnicolaul Mic, toate persoanele fizice şi/sau juridice care deţin terenuri agricole în 

aceste zone, sunt invitate, miercuri, 27 octombrie 2021, ora 14, la sediul Primăriei Municipiului 

– sala Ferdinand (sala 70), sau online. Persoanele care doresc să participe online la întâlnirea 

informală, vor anunţa până cel târziu la data de 27.10.2021, ora 10 intenţia de participare prin 

transmiterea unui e-mail la adresa fondfunciar@primariaarad.ro, unde vor preciza: numele, 

numărul de telefon şi adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online. 

Transmiterea solicitării de participare la dezbaterea publică reprezintă acordul explicit 

al expeditorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii 

unor obligaţii legale de către Primăria Municipiului Arad.  

Participarea este permisă cu respectarea prevederilor art. 43 – ANEXA 3 din H.G. nr. 

1090/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 

octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. 

Informaţii la telefon: 0257/281850 interior 186. 

 
PRIMAR 

Călin BIBARŢ 

 

 

 
Secretar general Lilioara STEPANESCU  

 

 

Şef birou cadastru extravilan, 

fond funciar 

Rodica DRĂGAN   

Consilier juridic Florina STAN  
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