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Societatea FixLand-Geodesy este o societate romanească privată,
specializată in domeniile de Cadastru, Topografie, GIS, Urbanism şi Proiectare.
Dezvoltarea societaţii noastre, are ca pivot, încă de la începuturile acesteia, CLIENTUL,
pentru care se oferă cu atenţie o calitate ireprosabilă a serviciilor într-un termen
cât mai scurt posibil.
Aşadar, cerinţele clientului sunt satisfăcute prin Precizie, Calitate şi Punctualitate,
criterii de bază ale societăţii noastre, pentru onorarea serviciilor solicitate.
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Garanţia acestor criterii de bază, este susţinută atât de experienţa solidă a
personalului specializat, cu o vechime de peste 8 ani în domeniu, precum şi de
aparatura de ultimă generaţie pe care o deţinem.
Pe scurt, FixLand-Geodesy este o societate care îmbina energia, competenţa
şi curajul tinerilor ingineri, cu experienţa, diversitatea şi profesionalismul veteranilor.

Cadastru
-Intabulare terenuri agricole şi forestiere;
-Intabulare construcţii civile şi industriale;
-Punere în posesie în vederea obtinerii Titlurilor
de proprietate pentru terenuri agricole şi
forestiere;
-Dezmembrare (dezlipire);
-Comasare (alipire);
-Scoatere din circuitul agricol;
-Documentaţie topografica pentru PUZ/PUD;
-Ordinul prefectului;
-Apartamentare;
-Modificarea limitelor de proprietate
( Rectificare suprafata- Actualizare );
-Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Autorizaţiei
de Construire/ Certificatului de Urbanism;
-Identificari, execuţie plan încadrare în zonă;
-Schimbare destinaţie;
-Obţinere Extras de Carte Funciară;
-Relevee apartamente/case/sad.
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Topografie
-Ridicări topografice pentru amplasamente construcţii
civile sau industriale;
-Ridicări topografice pentru drumuri, profile transversale,
profile longitudinale şi curbe de nivel;
-Ridicări topografice pentru orice tip de reţele edilitare;
-Ridicări topografice pentru planul de situaţie;
-Determinare coordonate puncte prin tehnologia GPS;
-Trasare puncte delimitare imobil;
-Trasare axe construcţii.
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G.I.S. (Sistem Informaţional Geografic)
G.I.S. (Sistem Informaţional Geografic) reprezintă termenul
informatic ce desemnează un ansamblu software, hardware,
echipamente mobile şi resurse umane angrenate in
administrarea şi analiza datelor, actualizarea acestora si
utilizarea lor.
-Crearea, implementarea, exploatarea şi/sau intreţinerea
bazei de date de relaţionale asociate de tip G.I.S.
-Identificarea şi compartimentarea imobilelor pe diferite
categorii;
-Actualizarea informaţiilor privind suprafeţele reale ale
imobilelor/culturilor agricole existente în teren şi corelarea
documentelor de proprietate sau posesie, cu situaţia
actuala din teren;
-Realizarea unei baze de date complexe de tipul
cadastrului sistematic.
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Urbanism şi Proiectare
-Plan Urbanistic General [ P.U.G.];
-Plan Urbanistic Zonal [P.U.Z.];
-Plan Urbanistic de Detaliu [P.U.D.];
-Plan de Amenajare a Teritoriului [P.A.T.];
-Proiectare amenajări edilitare (alimentare cu apa,
canalizare);
-Proiecte de construcţii, restaurare, consolidare construcţii,
monumente;
-Certificat enrgetic.
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Serviciile oferite de societatea noastră, acoperă tipuri de lucrări cu diverse specificaţii, din domeniile
Cadastru, Topografie, GIS, Urbanism şi Proiectare, si după cum am menţionat mai devreme, CLIENTUL este pivotul central
al dezvoltării noastre.
Aşadar, FixLand-Geodesy se adresează unei game largi si diversificate de clientela, oferind pachete avantajoase, cum ar fi:

Persoane fizice

Agenţii imobiliare

Dezvoltatori imobiliari
Firme de construcţii Ferme şi Agricultori

Primării

Persoanele fizice pot beneficia de oricare din serviciile oferite de compania noastră cu un discount de 20%, dorinţa noastră fiind
aceea de a promova actualitatea actelor de proprietate în corelare cu realitatea din teren a imobilelor, precum şi a eficientiza
tranzacţiile imobiliare sau dezvoltarea regională prin obţinearea finanţărilor de orice natură.
Agenţiile imobiliare pot beneficia de servicii de identificare , intabulare în vederea vânzarii, comasare, trasare imobile sau
certificare energetică, precum şi realizare relevee pentru construcţii sau apartamente.
Deasemenea pentru agenţiile imobiliare care sunt interesate de achiziţii terenuri se oferă un pachet de servicii de
identificare, intabulare, comasare şi trasare imobile, servicii inglobate intr-o bază de date complexă şi personalizată după criteriile
beneficiarului.
Dezvoltatorii imobiliari sau firmele de construcţii pot beneficia de un pachet de servicii complete pentru construcţiile dorite.
Asadar, realizăm şi obţinem pentru dumneavoastră: P.U.Z.; Certificat de urbanism; Autorizaţie de construcţie; Proiect construcţie
civilă sau industrială; Trasare fundaţie/axe; Certificat energetic; Intabulare construcţie şi Apartamentare.
Fermele şi agricultorii pot beneficia de un pachet de servicii important din punct de vedere organizatoric prin:
-Identificarea, intabularea, comasarea şi compartimentarea imobilelor pe diferite categorii; ( Proprietate / Arendă / Cultură )
-Actualizarea informaţiilor privind suprafeţele reale ale imobilelor/culturilor agricole existente în teren şi corelarea
documentelor de proprietate sau posesie, cu situaţia actuala din teren;
-Implementarea, exploatarea şi/sau intreţinerea bazei de date relaţionale asociate de tip G.I.S. personalizată conform
cerinţelor beneficiarului.
Primăriile pot beneficia de un pachet complex de servicii privind punerea în posesie a imobilelor în urma legilor retrocedării
terenurilor, precum şi proiecte ample cum ar fi:
-Proiecte de amenajare, reabilitare şi modernizare a unor elemente patrimoniale si drumuri intravilane sau extravilane
-Implementarea unei baze de date complexe de tip cadastru sistematic, prin executarea masurătorilor tuturor imobilelor din
intravilanul comunei şi corelarea acestora cu evidenţele fiscale şi agricole.
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Consultanţă gratuită
Echipa FixLand-Geodesy vă oferă consultanţă şi asistenţă
tehnico-legală gratuită, astfel să puteţi beneficia de
informaţii exacte despre situaţiile dumneavoastră.
Suntem la dispoziţia dumneavoastră şi în cazul în care doriţi
extrasul de carte funciară pentru informare.
Totul foarte rapid şi simplu.
Completaţi formularul de pe site-ul nostru şi în cel mai scurt
timp posibil, extrasul este în mana ta.
www.fixland-geodesy.ro

Extras de carte funciară pentru informare, la un CLICK distanță!
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Adresa: Dumbravita, Jud. Timiş
Str. Veneţia, Nr. 18, Sc. A, Ap. A5
E-mail: contact@fixland-geodesy.ro
Web: www.fixland-geodesy.ro
Telefon: 0762 365 988
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