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COMUNICAT DE PRESĂ 
OCPI Constanța, 26 iunie 2020 

 

Aproape 9.000 de cărți funciare au fost eliberate, astăzi, gratuit pentru proprietarii 
imobilelor din două unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Constanța, prin Programul 
național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (P.N.C.C.F) susținut de Guvernul României. 
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 7.374 de imobile din comuna Gârliciu vor primi noile cărți funciare începând 
de vineri, 26 iunie. Lucrările de cadastru general au început în anul 2018 și au vizat o suprafață de 
6.571 de hectare. 

La evenimentul de înmânare a documentelor au participat d-nul Laurențiu Alexandru BLAGA, 
Președinte - Director General al A.N.C.P.I, d-na Ileana SPIROIU, Director General Adjunct al 
A.N.C.P.I, d-na Aura BOZDOACĂ subprefectul județului Constanța, d-na Mariana GÂJU, primarul 
comunei CUMPĂNA și prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România (ACoR), 
primarul comunei Gârliciu, d-nul Constantin CINPOIAȘU și d-nul Grecu Dorin SASU, Directorul 
O.C.P.I Constanța. 

Celelalte aproximativ 1.600 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și 
carte funciară aparțin proprietarilor terenurilor agricole din comuna Cumpăna, unde lucrările de 
înregistrare sistematică a proprietăților s-au desfășurat pe sectoare cadastrale. Finanțarea a fost 
asigurată din veniturile proprii ale A.N.C.P.I, prin O.C.P.I Constanța. 

„Gârliciu este prima comună din județul Constanța care a fost cadastrată integral, însă treaba 
noastră nu se oprește aici. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin O.C.P.I 
Constanța, va pune la dispoziția primăriilor toate modificările drepturilor de proprietate, rezultate în 
urma procesului de înregistrare sistematică, pentru a susține crearea și menținerea unei baze de 
impozitare reale. Practic, acesta este primul pas spre interconectarea sistemelor informatice ale 
autorităților locale și centrale și crearea unei baze de date comune, pentru eficientizarea activității” , a 
punctat d-nul Laurențiu Alexandru Blaga, Președinte – Director General al A.N.C.P.I. 

„Digitalizarea activității instituțiilor publice este, în momentul de față, o necesitate. Pentru 
autoritățile locale, acest proces începe cu înregistrarea sistematică a proprietăților. Ulterior, primăriile 
vor beneficia de integrarea automată a informațiilor în două dintre aplicațiile dezvoltate de  A.N.C.P.I – 
Registrul Agricol Național și Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală”, a precizat 
Directorul O.C.P.I Constanța, d-nul Grecu Dorin SASU. 

În prezent, din totalul de 71 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Constanța, una 
(Gârliciu) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 43 se desfășoară lucrări de cadastru 
general 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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