ANUNȚ: OCPI Mureș a deschis 578 cărți funciare noi, prin PNCCF
OCPI Mureș a deschis 578 cărți funciare noi, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF),
pentru terenurile din:
 Comuna Daneș, sectoarele cadastrale nr. 39 și 40;
 Comuna Grebenișu de Câmpie, sectoarele cadastrale nr. 70 și 71;
 Comuna Beica de Jos, sectorul cadastral nr. 28.
Acestea vor fi înmânate proprietarilor, de către primării, în perioada următoare. Lucrările de înregistrare
sistematică a celor 578 de imobile au vizat o suprafață totală de 323,60 de hectare.
578 de terenuri agricole din trei comune din județul Mureș au fost înregistrate în Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte Funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
(PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare au fost finanțate din veniturile proprii ale
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI - București) prin Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (OCPI) Mureș.
Totodată, în cadrul PNCCF, ANCPI achită, din veniturile proprii, onorariile și tarifele în vederea eliberării
de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul
înregistrării sistematice pentru proprietarii decedați, înscriși în noile cărți funciare.
Stadiul PNCCF: din totalul de 102 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Mureș:


1 UAT (Saschiz) are plan cadastral 100% și cărți funciare noi deschise pentru tot UAT;



1 UAT (Cucerea) are plan cadastral 100%, care urmează să fie afișat la Primărie, iar ulterior se vor
deschide noile cărți funciare;



82 UAT în care se desfășoară lucrări de cadastru sistematic, atât la nivel de UAT, cât și la nivel de
sector cadastral.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente)
din România în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.
PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe
obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară nr. 11 Cadastru, în cuantum de aproximativ
312 milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al UAT, cu
posibilitate de decontare a planurilor cadastrale/parcelare prin cofinanțare.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web: ANCPI www.ancpi.ro și OCPI Mureș
www.ocpi-ms.ro.

