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”Înregistrarea 
imobilelor în 
Registrul Unic 
Cadastral din 
România, în cadrul 
Programului 
Național de 
Cadastru și Carte 
Funciară desfășurat 
în parteneriat cu 
Oficiul de Cadastru 
și Publicitate 
Imobiliară Ilfov, 
este una dintre 
principalele 
priorități ale 
administrației din 
orașul Măgurele”, 
a declarat primarul 
orașului Măgurele, 
Narcis Constantin.

Cristina NedelCu

Înregistrarea imo-
bilelor în Registrul Unic 
Cadastral din România, 
în cadrul Programului 
Național de Cadastru și 
Carte Funciară desfășurat 
în parteneriat cu Oficiul 
de Cadastru și Publicita-
te Imobiliară Ilfov, rezol-
vă nu doar situații delica-
te care conduc la litigii în-
tre frați, rude, vecini, dar 
aduce și o economie con-
siderabilă bugetului ori-
cărei familii. 

”Faptul că am fost prin-
tre primele administrații 
din țară care au alocat fon-
duri acestui proiect ara-
tă interesul constant pen-
tru bunăstarea cetățenilor 
care, prin cadastrarea sis-
tematică, au economist, în 
medie, 2.000 lei pentru fi-
ecare extras de carte fun-
ciară eliberat gratuit”, a 
precizat primarul orașului 
Măgurele.

Cadastrarea sistema-
tică gratuită s-a finalizat 
în zona Dumitrana, astfel 
încât 1.638 de extrase de 
carte funciară au ajuns, 
în zilele de 9 și 10 mar-
tie, la proprietari. La eve-
nimentul desfășurat luni, 
9 martie, la Căminul Cul-
tural din centrul orașului, 
a participat, alături de 
autoritățile locale, și pre-
fectul județului Ilfov, Da-
niel Zamfir, ocazie cu ca-
re cetățenii au avut ocazia 
de a intra în posesia docu-
mentelor de proprietate!

O muncă de 
echipă

”Am dovedit cât de 
mult mă interesează co-
munitatea noastră. Da-
că aveți trei titluri, trei te-
renuri pe tiltul de propri-
etate, sunt trei cadastre 
care însemnau minimum 
3.000 de lei. Eu în felul 
acesta v-am ajutat, păs-
trându-vă banii în buzu-
nar. Sunt un om serios și 
nu vă mint niciodată. Nu 
se puteau întâmpla atâ-
tea lucruri pentru Măgu-
rele, inclusiv acest cadas-
tru sistematic, dacă lângă 
mine nu erau oameni des-
toinici care să țină cu lo-
calitatea. Echipa de con-
silieri a fost întotdeauna 
lângă mine, trup și suflet. 
Același lucru pot spune și 
despre membrii consiliu-
lui local. Trebuie o echipă 
care să conștientizeze cât 
de important este progre-
sul orașului. Acesta este 
motivul principal pentru 
care vreau să vă spun că 
nu este meritul meu, ci al 
echipei, căreia vreau să îi 
mulțumesc, atât de con-
silieri, cât și echipei ad-
ministrative din primă-
rie și, nu în ultimul rând 
dumneavoastră care ați 
dat dovadă prin colabora-
rea cu noi că sunteți o co-
munitate frumoasă care 
meritați din ce în ce mai 
multe lucruri. Mă consi-
der a fi cel mai potrivit 
în momentul acesta. De 
aici încolo, cât am să fiu 
sănătos, am să am grijă 
ca orașul acesta și lucru-
rile să meargă spre bine. 
Aveți încredere în mine 
și aveți încredere că toa-

te vorbele  mele nu sunt 
de prisos. De aici înco-
lo, am să las faptele să 
vorbească pentru că de 
vorbe  ne-am săturat cu 
toții”, le-a spus cetățenilor 
prezenți la evenimentul 
din 9 martie primarul Nar-
cis Constantin.

”A fost o primă parte 
din cadastrul sistematic. 
Am terminat 1.638 de ca-
dastre pe o zonă din Mă-
gurele, zona sat Dumitra-
na și Pruni.  Oamenii au 
venit să își ridice cadas-
trele, am avut și un invi-
tat special, domnul pre-
fect, și directorul cance-
lariei prefectului, Claudiu 
Moloiu. Li s-a explicat oa-
menilor ce înseamnă  ca-
dastru sistematic și că de 
fapt este o modalitate de 
progres și totodată de re-
zolvare a problemelor. 
În momentul de față, cu 
aceste cadastre proprie-
tarii pot să utilizeze tere-
nul așa cum trebuie, să îl 
valorifice, nu mai au pro-
bleme administrative”, a 
spus edilul.

Cadastrarea, 
realizată 
intravilan în 
proporție de 30%

Prefectul județului 
Ilfov, Daniel Zamfir, a 
menționat la rândul său 
că este o inițiativă deo-
sebită.

Primarul a mai sub-
liniat că este important 
că oamenii își pot rezolva 
problema cadastrului atât 
ca întindere, cât și ca act. 
Prin cadastru la nivel de 
localitate, asta se întâm-
plă, practic este un puzz-
le, se unesc toate cadas-
trele unul  lângă altul, se 
clarifică toate zonele care 
sunt în litigiu. ”S-a făcut 
cadastrarea pentru 30 la 
sută din localitate. Cadas-
trarea în extravilan s-a re-
alizat în totalitate. Acum 
s-a finalizat prima par-
te a cadastrării în intravi-
lan. Este partea cea mai 
grea, deoarece și costuri-
le sunt mult mai mari și 
trebuie să intri în casa fi-
ecărui om. Omul trebuie 
să înțeleagă că este în in-
teresul lui să permită ac-
cesul în curte, să îți pună 
actele la dispoziție, să co-
opereze cu cel care face 
lucrarea. Pentru Primărie 
este important că și par-
tea de domeniu public al 
orașului, acele terenuri pe 
care se pot face investiții, 
începând de la drumuri, 
terenuri pe care se pot ri-
dica construcții civile care 
sunt în proprietatea pri-
măriei, ele vor avea un 
statut juridic bine definit 
și vom putea demara pro-
iecte”, a subliniat edilul. 

actualitate

“ADPP Balotești are 
ca asociat unic Comuna 
Balotești. Contractul de 
delegare de gestiune pen-
tru salubrizare include nu-
mai deșeuri menajere ne-
periculoase. Pentru uleiuri 
uzate am contactat o fir-
mă autorizată care se va 
ocupa de colectarea ule-
iului pe care îl vom strân-
ge noi de la populație și-l 
vom depozita în recipien-
te  mari. Apreciem că vom 
putea demara acțiunea 
până la sfârșitul lunii mai, 
cel târziu, în condiții de 
maximă securitate pentru 
operatorii noștri și pentru 
cetățeni. Cei interesați se 
pot adresa pentru detalii 
prin e-mail la adppbalo-
testi@yahoo.ro pe gru-
pul facebook adppbalo-
testi sau la telefonul în-
scris pe contractele de 
salubrizare”, ne-au spus 
reprezentanți ai conduce-
rii ADPP Balotești. Cu ce-
va timp înainte de a dema-
ra campania, localnicii vor 
primi toate informațiile ne-
cesare pentru ca ADPP să 
poată colecta uleiul de la ei 
de acasă. Pentru a veni în 
sprijinul tuturor cetățenilor, 
vor exista puncte de colec-
tare în mai multe zone ale 
comunei. Cine nu va putea 
ajunge la aceste puncte, 
va putea lăsa recipientele 
cu uleiul uzat în fața porții, 
în zilele în care va avea loc 
colectarea.  

Un mediu sănătos, 
la Balotești  

Atenție! Aruncarea 

la chiuvetă, la WC sau la 
coșul de gunoi a uleiu-
lui alimentar uzat are un 
efect devastator asupra 
mediului înconjurător și, 
implicit, a sănătății noas-
tre. Un singur litru arun-
cat la canalizare poate 
polua un million de litri 
de apă, cantitatea nece-
sară unei persoane pen-
tru a supraviețui timp de 
14 ani. În plus, costurile 
de întreținere și curățare 
a stațiilor de epurare sunt 
enorme și-i revin consu-
matorului. Uleiul înfundă 
și corodează țevile de ca-
nalizare, poluează ape-
le formând o peliculă la 
suprafața apei care îm-
piedică oxigenul să ajun-
gă la viețuitoarele și plan-
tele din apă. Deșeurile 
din grăsimi alimenta-
re poluează și solul, ca-
re va avea nevoie de ani 
buni pentru a se regene-
ra și a redeveni produc-
tiv. Boli fatale precum 
cancerul și accidentele 
vasculare sunt strâns le-
gate de poluarea cauza-
tă de aceste reziduuri to-
xice. În schimb, prin reci-
clare, uleiul de gătit uzat 
poate fi folosit la fabrica-
rea săpunului natural, a 
soluților de curățare, a 
combustibilului biodiesel 
sau a decofrantului (un 
produs concentrat emul-
sionabil care prelungește 
durata de viață a cofra-
jelor din lemn și metal). 
Prin acțiunea sa, ADPP 
Balotești contribuie la 
protejarea mediului și a 
sănătății localnicilor.  

Cadastru gratuit, finalizat pentru 
locuitorii din zona Dumitrana

1.638 de extrase 
de carte funciară au ajuns 
la proprietarii din Măgurele

În curând, la Balotești va 
demara o nouă campanie 

ADPP îi scapă pe localnici 
și de uleiul alimentar uzat
Comuna Balotești poate fi considerată 
un model de protejare a mediului 
înconjurător. După ce a demarat 
cu succes campania de colectare a 
deșeurilor electrice și electrocasnice, 
Administrația Domeniului Public și Privat 
din localitate a inițiat și un program de 
colectare a uleiului de gătit folosit, căruia 
îi va da startul în curând.  

Ionela ChIrCu


