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COMUNICAT DE PRESĂ 
OCPI TULCEA, 07.09.2021 

 
 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Tulcea a încheiat contracte de 

finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 
25 de unități administrativ-teritoriale din cele 34 eligibile. Suma totală alocată pentru 
înscrierea proprietăților din județul Tulcea în evidențele de cadastru și carte funciară, 
în anul 2021, este de 3.306.840 lei Lucrările de cadastru general se desfășoară în 
cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte 
funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile 
necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale  Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Tulcea 

 
Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe 

sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Tulcea, conform listei 
atașate. 

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat 
contracte de finanțare cu OCPI Tulcea trebuie să găsească prestatori până la data de 22 
octombrie 2021 ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare 
aferente imobilelor recepționate. 

În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea 
proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.  

În prezent, din totalul de 51 UAT-uri din județul Tulcea, au fost cadastrate în 
proporție de sută la sută două comune (Văcăreni și Luncavița),  iar în alte 29 localități se 
desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de 
UAT, cât și pe sectoare cadastrale. 

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor 
(terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de 
lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 – 
aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.  

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web  a 
ANCPI, www.ancpi.ro. 
  
 
 
Persoane de contact: Victoria LAZĂR                 telefon: 0731606480 
                                 Corina-Andreea SERIEA    telefon: 0745340352 
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            LISTĂ 
     UAT care au încheiat contracte de finanțare (VII) PNCCF 

 
 

1. Babadag 
2. Beștepe  
3. C.A. Rosetti  
4. Chilia Veche  
5. Ciucurova  
6. Dăeni  
7. Dorobanțu  
8. Grindu  
9. Hamcearca  
10. Horia  
11. I.C. Brătianu  
12. Isaccea  
13. Izvoarele  
14. Măcin  
15. Murighiol  
16. Nalbant  
17. Nufăru  
18. Ostrov  
19. Pardina  
20. Peceneaga  
21. Slava Cercheză  
22. Stejaru  
23. Sulina  
24. Tulcea  
25. Valea Nucarilor 


