
Câmpia Turzii, Octombrie 2016



} SC AMD TOPOGRAFIE SRL este o firmă 
autorizată de ANCPI cu Clasa I de autorizare, 
cea mai înaltă clasă acordată unei societăți



} Sloganul nostru este „Firma ta de topografie 
și proiectare”, întrucât ne dezvoltăm și în alte 
domenii



} Singura firmă de topografie din zona Câmpia 
Turzii și Turda certificată ISO 14001 și ISO 
9001, asigurând astfel calitatea serviciilor 
noastre



} Lucrări de cadastru (planuri parcelare, 
intabulări, dezmembrări, comasări, 
actualizare date, înscrieri de construcții în 
Cartea Funciară, planuri topografice), lucrări 
de proiectare, topografie inginerească, 
batimetrie, cartografie, geodezie, scanare 3D



} Aparatură de ultimă generație: stații totale 
Leica, aparate GNSS (GPS) Hi-Target de dublă 
frecvență, scanner 3D Leica



} ART. 225
} (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt:
} - documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria 

locală şi de la oficiul teritorial;
} - măsurarea conturului tarlalei;
} - verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de 

proprietate şi a proceselor-verbale de punere în posesie emise 
de către comisia locală de fond funciar;

} - identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din 
titlurile de proprietate sau cărţile funciare: număr titlu de 
proprietate, număr tarla, număr parcelă, număr topografic, 
denumire toponimică, număr cadastral sau alte atribute acolo 
unde ele există;

} - întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar.
} (2) La întocmirea planului parcelar se va ţine cont de suprafaţa 

imobilului înscrisă în titlu de proprietate şi de suprafaţa 
măsurată a tarlalei.































} Suprapunerile virtuale sunt eliminate și 
rezolvate

} Toți proprietarii din tarla au amplasamentul
stabilit, nu există riscul „de a rămâne pe 
dinafară”

} Se identifică și se rezolvă eventuale probleme 
juridice ale imobilelor

} Intabulările se realizează într-un timp mult 
mai scurt și fără documentații stufoase (doar 
o cerere, copia cărții de identitate și a Titlului 
de Proprietate)



} Imobilele care au fost intabulate anterior 
realizării planului parcelar (cadastrul 
sporadic) și astfel nu au poziționare certă în 
planul cadastral, vor fi repoziționate conform 
noilor amplasamente
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