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ANEXA Nr. 7 

 

PLANUL CADASTRAL    

 

    Conţinutul planului cadastral   

   • Titlul: Plan cadastral;   

   • Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;   

   • Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să 

depăşească 1000, iar pentru planurile ce conţin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie 

să depăşească 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70;   

   • Legenda;   

   • Direcţia Nord;   

   • Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini 

este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţii 

administrativ- teritoriale);   

   • Denumirea executantului (4cmx2cm), semnătura, data întocmirii;   

   • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;   

   • Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;   

   • Limitele şi ID imobile;   

   • Numerele poştale ale imobilelor din intravilan;   

   • Limitele construcţiilor definitive;   

   • Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri şi străzi, 

denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.);   

   • Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;   

   • Numărul planşei (dacă sunt mai multe);   

   • Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor 

de 2 mm.   

    Tipărire   

    Planul cadastral se tipăreşte pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să 

se distingă clar ID şi limitele imobilelor.   

    Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli, primărie, cămin cultural, biserică, 

etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează 

şi se specifică denumirea instituţiei.   

   • Tipărirea se face color;   
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   • Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu 

negru, pe fond galben fără contur;   

   • Grosimi linii:   

   - Cadru planşă - 0,5 mm;   

   - Limita de judeţ - 1mm cu culoarea roşu;   

   - Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu;   

   - Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;   

   - Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;   

   - Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;   

   - Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;   

   - Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm.   

   • Texte   

 
      

 Denumire  
Înălţime 

(mm)  

Stil 

(M,Mm,m)  

Înclinare 

(V, I)  
Culoare  

 Judeţ  8  Majusculă  Vertical  Negru  

 UAT  8  Majusculă  Vertical  Negru  

 
Localităţi  8  Maj. şi 

minusculă  

Vertical  Negru  

 
Hidrografie  2  Maj. şi 

minusculă  

Italic  Albastru  

 Titlu  10  Majuscule  Vertical  Negru  

 
Subtitluri, 

Sect. cad.  

8  Maj. şi 

minusculă  

Vertical  Negru  

 
Scara  6  Maj. şi 

minusculă  

Vertical  Negru  

 ID  4  
 

Vertical  Negru  

 

   • Drumurile se redactează cu negru;   

   • Hidrografia se redactează cu albastru;   

   • Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător.   


