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expropriere nu mai du-
rează atât de mult ca în 
trecut”, a precizat Ruxan-
dra Ghiba.

Domnia sa a mai 
menționat că volumul ma-
re de lucru al instituției în-
seamnă încasări pe mă-
sură, astfel ANCPI finan
țează PNCCF prin aceste 
încasări ale oficiilor de ca-
dastru și publicitate imo-
biliară. 

Majorarea prețului 
decontat pentru  imobilul 
înregistrat în evidențele 
de cadastru și carte funci-
ară face ca o parte impor-
tantă din acești bani să 
se întoarcă în județ.  Ast-
fel că, „demersurile făcute 
în privința modificărilor le-
gislative sunt benefice”, a 

mai spus directorul OCPI 
Ilfov.

Biroul se află în 
incinta Primăriei 
Buftea

Noul birou de relații 
cu publicul va funcționa 
în incinta Primăriei Buf-
tea, din Piața Mihai Emi-
nescu Nr. 1, iar date-
le de contact sunt ur-
mătoarele: nr. telefon/
fax: 031.130.01.77/ 
031.130.01.78, e-mail: 
brp.buftea@ancpi.ro.

”Toată lumea face 
eforturi și deja Programul 
Național de Cadastru a 
devenit, să nu spun chiar 
o rutină, dar pentru ni-
meni nu mai este o surpri-
ză, iar lumea sa obișnuit 
cu acest program. Îmi do-
resc să obișnuim cetățenii 
să vină în perioada de 
afișare și să fie parte ac-
tivă în aceste contracte. 
Să vină cu documentele 
și să ne aducă informațiile 
despre proprietate. Chiar 
dacă a fost o perioadă 
mai aparte cu pandemia, 
ANCPI nu a pierdut tim-
pul și a lucrat pentru di-
gitalizarea activității noas-
tre și acest lucru pen-
tru noi a contat foarte 
mult. Volumul de activi-
tate sa menținut, dar de-
punderile au fost făcu-
te online și eliberările la 
fel, astfel încât lucrătorii 
noștri și cetățenii au fost 
în siguranță, dar și activi-
tatea a continuat. Se ve-
de din numărul de lucrări 
soluționate, din imobilele 
înregistrate, dar și din vo-
lumul de încasări”, a mai 
spus Ruxandra Ghiba.

Un demers 
binevenit

”Ne bucurăm că 
OCPI Ilfov și ANCPI în-
cearcă, de la an la an, să 
îmbunătățească condițiile 
de desfășurare în relația 

cu cetățenii. Consider că 
relația dinte OCPI Ilfov și 
cetățeni este una bazată 
pe respect, pe colabora-
re și dialog. Mulțumim în-
tregii echipe care a înțeles 
că Primăria Buftea poate 
fi un partener  de nădej-
de în derularea unor ast-
fel de proiecte, având în 
vedere că acum două zi-
le, Consiliul Local a atri-
buit cu titlu gratuit acest 
spațiu din interiorul Pri-
măriei Buftea căruia iați 
dat destinația de birou al 
OCPI. Consider că este 
un progres al OCPI pen-
tru că diminuează timpul 
de a ajunge la oficiul cen-
tral. Este binevenit pen-
tru locuitorii orașului nos-
tru, pentru cei din comu-
nele limitrofe, dar și pen-
tru persoanele care merg 
la instituțiile din interi-
orul orașului nostru, ju-
decătorie, tribunal, par-
chete. Nu pot decât să 
mulțumesc întregii echi-
pe. Vă mulțumim și vă 
dorim sănătate și pute-
re de muncă!”, a precizat 
primarul orașului Buftea, 
Gheorghe Pistol.

Oficialii ANCPI au 
spus că sa luat în calcul 
introducerea unui sistem 
care pe viitor să îi favo-
rizeze pe cei care depun 
online, să creeze condiții 
precum diferențierea 
prețurilor sau reducerea 
termenelor care să îi sti-
muleze pe cetățeni să re-
zolve online.

Aproape 17.000 
de cărți funciare 
eliberate

Peste 16.900 de cărți 
funciare au fost eliberate, 
gratuit pentru proprietarii 
de imobile din județulIlfov, 
prin Programul național 
de cadastru și carte fun-
ciară 20152023(PNCCF), 
până în prezent. Lucrări-
le de cadastru general au 

fost finanțate din venitu-
rile proprii ale Agenției 
Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobilia-
ră (ANCPI), prin Oficiul 
de Cadastru și Publicita-
te Imobiliară (OCPI) Ilfov.

Până la această dată, 
au fost finalizate lucrările 
de înregistrare sistemati-
că a imobilelor la nivel de 
unitate administrativteri-
torială (UAT) în comuna 1 
Decembrie, fiind elibera-
te 8.162 de cărți funciare 
și în comuna Copăceni, fi-
ind eliberate 4.790 de cărți 
funciare. În lucru, având 
contract de prestări servi-
cii încheiat, se află comuna 
Clinceni, cu un număr es-
timat de imobile de 4.787.

De asemenea, în ca-
drul lucrărilor de cadas-
tru general pe sectoa-
re cadastrale, până acum 
au fost finalizate sectoa-
re cadastrale din comune-
le Afumați (1.509 imobi-
le), Berceni (1.883 imobi-
le), Bragadiru (166 imobi-
le), Brănești (2.191 imo-
bile), Buftea (2.773 imo-
bile), Cernica (1.257 imo-
bile), Ciolpani (147 imobi-
le), Ciorogârla (133 imo-
bile), Cornetu (292 imo-
bile), Dascălu (670 imo-
bile), Dobroești (325 imo-
bile), Domnești (157 imo-
bile), Glina (202 imobile), 

Grădiștea (1.961 imobile), 
Gruiu (259 imobile), Jila-
va (1.566 imobile), Măgu-
rele (1.926 imobile), Moa-
ra Vlăsiei (1.865 imobi-
le), Mogoșoaia (313 imo-
bile), Nuci (227 imobile), 
Periș (1.180 imobile), Pe-
trăchioaia (756 imobile), 
Stefăneștii de Jos (653 
imobile), Snagov (163 
imobile), Tunari (263 imo-
bile), Vidra (186 imobile).

Totodată, există în 
derulare lucrări de înre-
gistrare sistematică la ni-
vel de sector cadastral în 
localitățile Balotești, Braga-
diru, Buftea, Cernica, Ciol-
pani, Ciorogârla, Dască-
lu, Dărăști Ilfov, Dobroești, 
Dragomirești Vale, Glina, 
Gruiu, Jilava, Moara Vlasi-
ei, Petrăchioaia, care însu-
mează un număr estimat 
de 19.222 de imobile.

În același timp se de-
rulează în localitățile Bra
gadiru, Brănești, Dom
nești, Măgurele, Mogo
șoaia, Petrăchioaia, Ștefă
neștii de Jos, Tunari, Vi-
dra lucrări de inregistrare 
sistematică în baza unor 
contracte încheiate de co-
mună din fonduri proprii, 
pentru un număr estimat 
de 79.030 imobile.

Dintre acestea, în 
acest moment, în eta-
pa de afișare publică 

se află sectoare din co-
munele Ciolpani, Jilava, 
Brănești, Tunari totalizând 
3.832 imobile, în etapa de 
soluționare a cererilor de 
rectificare/contestațiilor 
se află comuna Petră-
chioaia, cu 120 de imo-
bile, iar în etapa de veri-
ficare înainte de afișare 
publică se află Balotești, 
Bragadiru, Brănești, Cio-
rogârla, Mogoșoaia, Pe-
trăchioaia, Ștefăneștii de 
Jos, Vidra, cu un total de 
30.679 imobile. 

În prezent, din tota-
lul de 40 de UATuri din 
județul Ilfov, două (1 De-
cembrie și Copăceni) sunt 
cadastrate în proporție de 
sută la sută, iar în alte 23 
de UATuri se desfășoară 
lucrări de înregistrare sis-
tematică a imobilelor în 
cadrul PNCCF atât la nivel 
de UAT, cât și pe sectoare 
cadastrale.

Obiectivul principal al 
PNCCF este înregistrarea 
gratuită a tuturor imobi-
lelor (terenuri, clădiri și 
apartamente) din Româ-
nia în Sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară. 

Mai multe intormații 
referitoare la PNCCF sunt 
disponibile pe pagina web 
a Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate 
lmobiliară, www.ancpi.ro.

Biroul de relații cu pu-
blicul din orașul Buftea va 
deservi locuitorii din pa-
tru orașe (Buftea, Chi-
tila, Otopeni, Voluntari) 
și 18 comune (Afumați, 
Balotești, Chiajna, Ciol-
pani, Corbeanca, Dască-
lu, DragomireștiVale, Gă-
neasa, Grădiștea, Gruiu, 
Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, 
Nuci, Periș, Petrăchioaia, 
Snagov, Ștefăneștii de Jos 
și Tunari) din județul Il-
fov. Programul pentru în-
registrarea cererilor și eli-
berarea documentelor es-
te același pentru toate 
categoriile de solicitanți. 
Astfel, cererile având ca 
obiect servicii de cadas-
tru și/sau publicitate imo-
biliară vor putea fi depu-
se atât online, cât și la 
ghișeu, de luni până joi, 
între orele 8.3014.00 și 
vineri între 08:3013:00, 
în timp ce pentru elibera-
rea documentelor solicita-
te programul este de luni 
până joi în intervalul orar 
11.0016.00 și vineri între 
orele 09:3013:30.

La inaugurarea BRP 
Buftea au participat Lau
ren țiu Alexandru Blaga, 
președinte – director ge-
neral al Agenției Naționale 
de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară (ANCPI), 
Ruxandra Ghiba, direc-
tor OCPI Ilfov, Ion Stanciu 
șeful cărții funciare Ilfov și 
Gheorghe Pistol, primarul 
orașului Buftea. 

S-a lucrat la foc 
continuu

„Deschiderea ce-
lui deal doilea birou de 

relații cu publicul din 
județul Ilfov este o ne-
cesitate, având în vede-
re volumul mare de mun-
că din acest județ. Inau-
gurarea BRP Buftea vine 
 întrun moment mai mult 
decât potrivit, dat fiind 
contextul actual, respec-
tiv nevoia de a respecta 
regulile de distanțare so-
cială. În acest fel, va scă-
dea numărul persoanelor 
care se deplasează la bi-
roul din Cornetu și la BCPI 
Ilfov, situat în București, 
pe Șoseaua Kiseleff. Vă 
reamintesc, însă, că ac-
tivitatea ANCPI și a ce-
lor 42 de oficii teritoria-
le a fost digitalizată com-
plet, astfel încât cetățenii 
și partenerii noștri pot 
obține online documen-
tele necesare. În ultimele 
luni, specialiștii ANCPI au  
lucrat la foc continuu pen-
tru a digitaliza activitatea 
de cadastru și carte funci-
ară în contexul pandemiei 
de coronavirus. Am adău-
gat noi funcționalități sis-
temului informatic inte-
grat de cadastru și car-
te funciară ETERA, pen-
tru a ne muta activitatea 
exclusive online. În plus, 
ANCPI introduce în ma-
ximum o lună și jumăta-
te plata cu cardul pentru 
serviciile destinate exclu-
siv persoanelor fizice și 
juridice autorizate care 
execută lucrări de cadas-
tru și publicitate imobilia-
ră. Considerăm că în anul 
2020 este esențial ca be-
neficiarii serviciilor oferite 
de ANCPI să aibă de ales 
între a veni la ghișeu și a 
obține online documen-

tele de care au nevoie”, a 
punctat Laurențiu Alexan-
dru Blaga, președinte – 
director general al ANCPI.

Cadastrul, foarte 
important și 
pentru proiectele 
de infrastructură

La rândul său, Ru-
xandra Ghiba, director al 
OCPI Ilfov, a declarat că 
prin intermediul acestui 
birou, vor fi furnizate ser-
vicii referitoare la înregis-
trarea cererilor și elibe-
rarea extraselor de car-
te funciară de informare, 
ortofotoplan, plan de în-

cadrare în zonă, inclusiv 
documentații de cadastru 
și carte funciară etc. Ta-
rifele aferente serviciilor 
solicitate pot fi plătite atât 
direct la ghișeu, cu nume-
rar ori cu card (prin inter-
mediul POSului), cât și 
prin virament bancar (OP, 
mandat poștal).

Cu acest prilej  sau 
menționat și modifică-
rile legislative benefi-
ce județului Ilfov având 
în vedere specificul apar-
te  al localităților din jurul 
Bucureștiului, localități cu 
o densitate foarte mare 
de construcții.  Dacă de-
contarea lucrărilor de ca-

dastru sistematic per imo-
bil se făcea cu 60 de lei 
pentru fiecare carte fun-
ciară nou deschisă, acest 
cuantum a fost majorat 
cu un coeficient cores-
punzător încărcării cu de-
talii de tip construcții. Ast-
fel, prestatorii vor fi mult 
mai interesați de lucrări 
de acest gen în județul 
nostru.

De asemenea, sa 
avut în vedere mărirea 
cuantumului cofinanțării 
în contractele de cadastru 
sistematic derulate din bu-
getele UATurilor, în scopul 
accelerării introducerii ca-
dastrului sistematic.

Directorul Ruxandra 
Ghiba a subliniat că toate 
activitățile specifice OCPI 
care permit accelerarea 
înregistrării proprietăților 
în județul Ilfov, sunt cu 
siguranță foarte impor-
tante și pentru derularea 
proiectelor de infrastruc-
tură pentru județul Ilfov. 
”Știm foarte bine că toate 
căile de comunicație ca-
re ies din București trec 
prin Ilfov și, ca atare, ori-
ce proiect de dezvolta-
re a infrastructurii rutie-
re afectează și județul Il-
fov. Astfel, atunci când ai 
o situație juridică clară a 
proprietății, lucrările de 

actualitateactualitate

Un nou birou de relaţii cu publicul al OCPI Ilfov, 
inaugurat la Buftea
Atenție deosebită acordată digitalizării și 
cetățenilor care folosesc sistemul on-line
Un nou birou de relații cu publicul al Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) 
Ilfov funcționează, începând de luni, 6 iulie 
2020, la Buftea.  Noul punct de lucru va 
facilita accesul cetățenilor din 22 de unități 
administrativ – teritoriale (UAT) din județul 
Ilfov la serviciile de cadastru și publicitate 
imobiliară.

Cristina NedelCu
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