TULCEA

COMUNICAT DE PRESĂ
O.C.P.I. TULCEA, 04.12.2020
Având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri în scopul prevenirii
răspândirii noului coronavirus COVID-19, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
(OCPI) Tulcea prelungeşte sistarea activităţii de relaţii cu publicul şi programul de
audienţe, începând cu data de 07.12.2020 până la data de 11.12. 2020.
Persoanele fizice/juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii
publici, precum şi celelalte pesoane care au acces, pe baza de user şi parolă, la
sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară vor
continua să utilizeze aceste servicii online.
Cetăţenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare şi extrase
de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intemediul
peroanelor fizice / juridice autorizate sau a birourilor notariale..
De asemenea, stadiul soluţionării cererilor/ dosarelor înregistrate în aplicaţia
informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secţiunea << Urmărire
cerere RGI>>.
Sesizările, petiţiile şi memoriile vor putea fi transmise prin corespondenţă,
folosindu-se mijloacele de comunicare electronică ( tl@ancpi.ro) sau prin poştă, la
adresa: Tulcea, str. Corneliu Gavrilov nr. 152, judeţul Tulcea.
Solicitanţii pot primi informaţii referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau
accesând site-ul OCPI Tulcea ( www.ocpitulcea.ro) , dar şi telefonic , de luni până joi în
intervalul orar 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, la numerele de telefon / fax
0240-511486,0240-519849 sau la număr de telefon mobil 0748013492, persoana de
contact dna Elena - Evelina DORE, consilier BCPI.
Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul şi salariaţii, în egală măsură.
Purtător de cuvânt:
Olga AVRAM
Tel. 0240511486, tasta 1- relaţii cu publicul
E-mail: olga.avram@ancpi.ro

OCPI TULCEA, Str. Corneliu Gavrilov, Nr. 152, Cod poştal 820119, Tulcea, Jud. Tulcea, ROMÂNIA
Telefon/Fax: (0240) 51 14 86; (0240) 51 98 49; (0240) 51 19 21; e-mail: tl@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Certificat SR EN ISO 9001:2015
Nr. 27921/09/R

