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în concordanță cu actele 
deținute. Această etapă 
are rolul de a da posibili-
tatea proprietarilor să ve-
rifice care sunt datele în-
scrise în documentele ca-
dastrale ale imobilelor pe 
care le dețin”, a semnalat 
Ruxandra Ghiba.

Obiectivul principal al 
Programului Național de 
Cadastru și Carte Funcia-
ră este înregistrarea gra-
tuită a tuturor imobilelor 
(terenuri, clădiri și apar-
tamente) din România în 
Sistemul integrat de ca-
dastru și carte funciară, a 
subliniat Ruxandra Ghiba.  
Specialistul a atras atenția 
că mai multe informații 
referitoare la PNCCF sunt 
disponibile pe pagina web 
a Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate 
lmobiliară, www.ancpi.ro.

”Programul Național 
de Cadastru și Carte Fun-
ciară continuă, așadar, în 
județul Ilfov și în diferi-
te stadii de recepție pen-
tru aproximativ 35.000 
de imobile, din mai mul-
te localități. Trebuie 
menționat faptul că din 
momentul în care am în-
ceput în județ Progra-
mul Național de Cadas-
tru și Carte Funciară, din 
2016 și până în prezent, 
avem deja întabulate un 
număr de 36.000 de imo-

bile. Deci suntem, acum, 
în recepție cu același nu-
măr de imobile pe care 
le-am recepționat în de-
curs de patru ani. Au în-
ceput, așadar, să ajungă 
în etapa de recepție lu-
crările și contractele pe 
care  le-au încheiat pri-
măriile cu diverși presta-
tori. Se simte o accelera-
re a ritmului și deja înce-
pem să culegem roade-
le acestor lucrări. Foarte 
puține sunt localitățile ca-
re nu au făcut nici măcar 
un sector cadastral, iar 
motivul a fost prețul foar-
te mic, care nu era potri-
vit pentru imobilul intra-
vilan construit”, ne-a ex-
plicat directorul OCPI Il-
fov. Specialistul a spus că 
acest lucru s-a remedi-
at însă printr-o modifica-
re legislativă intrată în vi-
goare în august 2020. 

”Deci, la acest mo-
ment, suntem în etapa 
de afișare publică a docu-
mentelor tehnice ale ca-
dastrului  pentru  localita-
tea Vidra, pe întreg  UAT-ul 
și pentru Mogoșoaia și es-
te foarte important de 
știut că aportul proprie-
tarului la această lucra-
re este deosebit de im-
portant. Astfel, proprie-
tarul va face o verifica-
re suplimentară împreu-
nă cu o comisie formată 
din reprezentanți ai exe-
cutantului, reprezentanți 
ai oficiului de cadastru și 
ai primăriei, și poate soli-
cita lămuriri despre înscri-
erea proprietății. Conform 
legii, OCPI verifică înscrie-
rile imobilelor cu sarcini și 
încă un procent aleatoriu 
de 10% din lucrare”, spu-
ne directorul OCPI Ilfov. 

Proprietarul  poa-
te primi câte un draft de 
extras de carte funciară, 
așa cum va apărea imobi-
lul înscris în cartea funci-
ară când lucrarea va pri-
mi recepția finală. Pro-
prietarul verifică dacă 
informațiile sunt corecte, 
respectiv numele propri-
etarului, suprafața, docu-
mentele care sunt înscri-
se. În situația în care se 
constată neconcordanțe, 
se face cererea de recti-
ficare, o cerere care poa-
te fi făcută doar în perioa-
da de 60 de zile, cât lucra-
rea este în afișare. Ulteri-
or nu se mai pot face rec-
tificări decât prin instanță, 
iar acest lucru nu este de 
dorit. ”De aceea insistăm 
asupra importanței aces-
tei etape de afișare pu-
blică și de dialog cu pro-

prietarii de terenuri ca-
re pot să solicite aceste 
informații și online. Ce-
rerea online este la fel 
de valabilă, corectă, ca și 
cea făcută în fața comi-
siei, în condițiile în care 
proprietarul nu se poate 
deplasa, având în vede-
re și condițiile  generate 
de pandemia de coronavi-
rus. Este important să co-
municăm, cât se poate, și 
online. Proprietarii își pot 
transmite adresa de poștă 
electronică și pot solicita 
informații pur și simplu pe 
e-mail, iar cererea de rec-
tificare online se va înre-
gistra în registrul de ce-
reri.  Încurajăm proprieta-
rii să pună întrebări, să vi-
nă, să verifice, pentru că 
de asta va depinde cali-
tatea și corectitudinea lu-
crării”, a punctat Ruxan-
dra Ghiba.

Potrivit oficialului, 
s-a terminat afișarea la 
Ștefănești, o localitate un-
de a constatat că lumea a 
învățat să vină la primă-
rie, deci există exercițiul 
acesta. ”Cred că în conti-
nuare trebuie insistat asu-
pra acestui aspect”, a mai 
spus directorul.

Modificări 
legislative 
importante, în 
domeniu 

În privința modifică-
rilor legislative venite în 
sprijinul realizării lucrări-
lor de cadastru, directo-
rul OCPI Ilfov ne-a spus 
că sumele decontate de 
Agenția Națională de Ca-
dastru și Publicitate Imo-
biliară (ANCPI) pentru re-
alizarea lucrărilor de ca-
dastru general vor fi ma-
jorate. Măsura este meni-
tă să accelereze Progra-
mul Național de Cadastru 
și Carte Funciară 2015-
2023 (PNCCF), susținut 
de Guvernul României, și 
face parte din Legea pen-
tru modificarea Legii ca-
dastrului și a publicității 
imobiliare intrată în vigoa-
re în august 2020.

Potrivit actului nor-
mativ, ANCPI va plăti în-
tre 84 și 184 de lei (fără 
TVA) pentru înregistrarea 
unui imobil în evidențele 
de cadastru și carte fun-
ciară prin PNCCF. Potrivit 
noilor reglementări, suma 
decontată de ANCPI pen-
tru lucrările de înregistra-
re sistematică a imobile-
lor va fi majorată cu un 
coeficient ce va fi stabilit 
prin ordin al președintelui 

agenției. Astfel, persoa-
nele fizice și juridice au-
torizate să execute lucrări 
de cadastru general vor 
primi o sumă majorată 
pentru deschiderea unei 
cărți funciare, în func-
ție de gradul de acoperi-
re cu construcții al imobi-
lului teren.

Programul este finan-
țat din veniturile proprii 
ale ANCPI, din fonduri ex-
terne obținute prin Pro-
gramul Operațional Re-
gional, dar și din bugetul 
local al primăriilor. Potri-
vit legii, au prioritate sec-
toarele cadastrale care 
cuprind terenuri aferente 
proiectelor de infrastruc-
tură de interes național 
și terenuri agricole sub-
venționate de Agenția de 
Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA).

”Noi estimăm că 
prețul pe terenul intra-
vilan va crește de cel 
puțin trei-patru ori, ce-
ea ce pentru județul Il-
fov va fi foarte important, 
având în vedere că este 
un județ cu suprafață mi-
că de extravilan, dar cu 
mult intravilan intens con-
struit, fiind zonă în jurul 
Bucureștiului, zonă me-
tropolitană a Capitalei. 
Zona construită este pre-
dominantă. Ca atare, in-
teresul pentru contractele 
de acest fel va fi mai mare 
din partea pres tatorului, 
care va avea un preț co-
rect plătit pentru imobil și 
pentru primăriile care lu-
crează din fonduri pro-
prii. În acest demers am 
avut-o alături pe dna. se-
nator Nicoleta Pauliuc ca-
re, în comisiile de specia-
litate din Senat, a muncit 
foarte mult pentru aceas-
tă modificare, pentru că a 
înțeles cât de importantă 
este pentru județul nos-
tru, mai ales că nici Ilfo-
vul, nici Capitala nu bene-
ficiază de fonduri europe-
ne prin Programul Opera-
tional Regional pentru ca-
dastru sistematic. Este im-
portant că primarii noștri 
au înțeles și au partici-
pat la lucrările de cadas-
tru sistematic cu fonduri 
din bugetul UAT. Primării-
le au stabilit prețul, au dat 
mai mult de 60 de lei. Le-
gea le-a permis să lucreze 
în felul acesta, ei urmând 
să ceară ANCPI prețul în 
vigoare conform legii, la 
momentul când fac cere-
rea de restituire a banilor. 
Așadar, în momentul în 
care primăriile din Vidra, 
Mogoșoaia, Ștefăneștii de 

Jos, Tunari, Măgurele sau 
Brănești vor cere bani de 
cofinanțare, îi vor primi pe 
imobil, la prețul care es-
te în vigoare la momen-
tul cererii. Deci și primă-
riile care au finanțat încă 
de acum 3-4 ani lucrări de 
cadastru sistematic vor 
primi înapoi o parte im-
portantă din suma plăti-
tă, prin cofinanțare de la 
ANCPI”, a mai spus direc-
torul OCPI Ilfov. 

O altă modificare le-
gislativă importantă se re-
feră la cofinanțarea planu-
rilor de parcelare întocmi-
te de autorizat, conform 
contractului cu UAT. ”Aces-
te planuri parcelare ca-
re se finalizează cu nume-
re cadastrale și înscriere în 
carte funciară vor fi plătite 
din aceiași bani ai Progra-
mului Național de Cadas-
tru și Carte Funciară. Dna. 
senator Pauliuc este destul 
de ancorată în problema 
fondului funciar din județ 
și a pledat pentru aceste 
modificări legislative, ast-
fel că noi așteptăm acum 
să apară o accelerare a fi-
nalizării legilor proprietății. 
Acesta era unul dintre im-
pedimentele emiterii titlu-
rilor de proprietate, pen-

tru că nu aveam planuri 
parcelare, iar primăriile nu 
aveau fonduri pentru a fa-
ce contracte cu persoane 
autorizate”, a explicat Ru-
xandra Ghiba.

La fel de importan-
tă este și problema ex-
proprierilor. Toate obiec-
tivele de investiții pre-
cum inelul de centură A0, 
Terminalul 3 de la Aero-
portul Internațional Oto-
peni, calea ferată Gara 
de Nord – Otopeni, toa-
te aceste lucrări, conform 
legii exproprierilor, ne-
cesitau lucrări de cadas-
tru sistematic pentru a 
avea o situație clară juri-
dică, la zi, a proprietății. 
”Ca să se poată face ex-
proprieri, s-a lucrat în ritm 
susținut, în mod special 
pe traseul acestor obiecti-
ve de investiții. Avem un 
parteneriat solid cu pri-
măriile din județ, care 
înțeleg importanța aces-
tui proiect, și odată cu 
aceste modificări de le-
ge sper să avem și pre-
statori mult mai interesați 
și mai ancorați în ceea ce 
înseamnă lucrul la noi, în 
Ilfov, unde este mult mai 
complicat”, a încheiat Ru-
xandra Ghiba.

Potrivit directorului 
OCPI Ilfov, până la aceas-
tă dată au fost finaliza-
te lucrările de înregistra-
re sistematică a imobilelor 
la nivel de unitate admi-
nistrativ-teritorială (UAT) 
în comuna 1 Decembrie, 
fiind eliberate 8.162 de 
cărți funciare și în comu-
na Copăceni, fiind elibera-
te 4.790 de cărți funciare. 
În lucru, având contract 
de prestări servicii înche-
iat, se află comuna Clin-
ceni, cu un număr estimat 
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 comu-
nele Afumați (1.509 imo-
bile), Berceni (1.883 imo-
bile), Bragadiru (166 imo-
bile), Brănești (3.792 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), 
Ștefăneștii 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, 
Bragadiru, Buftea, Cer-
nica, Ciolpani, Ciorogâr-
la, Dascălu, Dărăști Ilfov, 
Dobroești, Dragomirești 
Vale, Glina, Gruiu, Jilava, 
Moara Vlăsiei, Petrăchioa-
ia, care însumează un nu-
măr estimat de 19.222 de 

imobile.
În același timp, se de-

rulează în localitățile Bra-
gadiru, Brănești, Dom-
nești, Măgurele, Mogo-
șoaia, Petrăchioaia, Ște-
făneștii de Jos, Tunari, Vi-
dra lucrări de înregistrare 
sistematică în baza unor 
contracte încheiate de co-
mună din fonduri proprii, 
pentru un număr estimat 
de 79.030 imobile.

Aproape 30.000 
imobile, în etapa 
de afișare publică

Dintre acestea, în 
acest moment, în etapa 
de afișare publică se află 
sectoare din comunele 
Bragadiru, Brănești, Cio-
rogârla, Glina, Mogoșoaia, 
Ștefăneștii de Jos, Vidra, 

totalizând 29.898 imobi-
le, în etapa de soluționare 
a cererilor de rectificare/
contestațiilor se află co-
muna Ciolpani, cu 351 de 
imobile, Jilava, cu 237 de 
imobile, Petrăchioaia cu 
120 de imobile, Tunari, 
cu 1.673 de imobile, iar 
în etapa de verificare îna-
inte de afișare publică se 
află Balotești, Domnești, 
Petrăchioaia, Dărăști Il-
fov, cu un total de 2.497 
imobile. 

În prezent, din tota-
lul de 40 de UAT-uri din 
județul Ilfov, două (1 De-
cembrie și Copăceni) sunt 
cadastrate în proporție de 
100%, iar în alte 23 de 
UAT-uri se desfășoară lu-
crări de înregistrare siste-
matică a imobilelor în ca-
drul PNCCF atât la nivel 

de UAT, cât și pe sectoare 
cadastrale, totalizând un 
număr estimat de peste 
103.000 de imobile, deci 
60% dintre UAT-uri au lu-
crări în cadrul PNCCF.

În conformitate cu 
art. 12, alin. 12 din Le-
gea 7/1996 actualizată, 
cu modificările și comple-
tările ulterioare, ”Repre-
zentanții autorităților și 
instituțiilor publice, ai re-
giilor autonome și ai soci-
etăților comerciale cu ca-
pital parțial de stat, pre-
cum și ai altor entități ca-
re dețin terenuri în admi-
nistrare, aflate în proprie-
tatea statului român sau 
a unităților administrativ-
teritoriale, au obligația de 
a participa la identificarea 
și măsurarea imobilelor în 
cauză’’.

”Astfel, prin adrese 
trimise către instituțiile 
publice, le informăm des-
pre obligația legală de a 
participa activ la identifi-
carea și verificarea imo-
bilelor pe care le dețin în 
administrare/proprieta-
te, iar în cazul în care au 
obiecțiuni față de înregis-
trările efectuate în docu-
mentele tehnice ale ca-
dastrului - copie spre pu-
blicare, pot depune ce-
reri de rectificare însoțite 
de documente justificati-
ve. În această etapă, con-
form legii, toți proprietarii 
sunt obligați să verifice la 
sediul primăriei informa-
țiile privitoare la imobile-
le pe care le dețin și pot 
formula cereri de rectifi-
care în cazul în care con-
stată că înscrierile nu sunt 

actualitateactualitate

Peste 35.600 de cărţi funciare, eliberate gratuit 
pentru proprietarii de imobile din judeţul Ilfov
 Proprietarii sunt obligați să verifice la primărie informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin și pot formula     cereri de rectificare în 

cazul în care constată că înscrierile nu sunt în concordanță cu actele deținute

Peste 35.600 de cărți funciare au fost 
eliberate, gratuit, pentru proprietarii de 
imobile din județul Ilfov, prin Programul 
Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-
2023 (PNCCF), până în prezent, ne-a declarat 
Ruxandra Ghiba, directorul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov. 
Lucrările de cadastru general au fost finanțate 
din veniturile proprii ale Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ilfov și ale UAT-urilor.

Cristina NedelCu
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