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COMUNICAT DE PRESĂ
OCPI Constanța, 23 iunie 2021

Peste 5.000 de cărți funciare sunt eliberate, gratuit, pentru proprietarii imobilelor din
șapte comune din județul Constanța, prin Programul național de cadastru și carte funciară
(P.N.C.C.F). Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor au fost finanțate din veniturile
proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I), prin Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I) Constanța.

Proprietarii celor 5.029 de terenuri agricole din comunele Oltina (204 imobile în sector

cadastral 43), Fântânele (630 imobile în sector cadastral 8), Adamclisi (729 imobile în sectoarele

cadastrale 21, 30, 31 și 33), Cernavodă (811 imobile în sectoarele cadastrale 7, 9, 10, 28 și 38),

Rasova (2099 imobile în sectoarele cadastrale 15, 42 și 43), Saraiu (112 imobile în sector cadastral

35) și Corbu (444 imobile în sector cadastral 15, 18, 20 și 26) au început să primească noile cărți

funciare marți, 22 iunie 2021. În aceste unități administrativ-teritoriale (UAT), lucrările de cadastru

general au început în perioada 2018 - 2019 și au vizat o suprafață de 8.129,5353 de hectare.

În prezent, în județul Constanța se află în afișare documentele tehnice spre publicare, pentru

a fi verificate de către cetățeni, în 11 unități administrativ-teritoriale, în care se desfășoară lucrări de

înregistrare sistematică a proprietăților la nivel de sectoare cadastrale: Băneasa, Crucea, Deleni, Ion

Corvin, Lipnita, Năvodari, Ostrov, Saraiu, Cernavodă, Dobromir și Lumina. Numărul total de imobile

publicate, spre verificare, este de 5.208 imobile și vizează o suprafață de 15.118,4022 ha.

Din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, UAT Gârliciu și UAT Ghindărești sunt

cadastrate în proporție de sută la sută, iar în alte 35 localități se desfășoară lucrări de înregistrare

sistematică a imobilelor în cadrul P.N.C.C.F., atât la nivel de UAT, cât și la nivel de sector cadastral.

Mai multe informații referitoare la P.N.C.C.F sunt disponibile pe pagina web a Agenției

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.
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