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INFORMARE PREZENTAT  ÎN EDIN A

COLEGIULUI PREFECTURAL NEAM  DIN DATA DE 25.11.2022

 informez c  activit ile din domeniile cadastrului i publicit ii imobiliare sunt

reglementate de Legea nr. 7/1996. Exercitarea atribu iilor specifice acestor domenii

revine Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar  (ANCPI), care este

institu ie public  cu personalitate juridic , în subordinea Ministerului Dezvolt rii,

Lucr rilor Publice i Administra iei. La nivelul fiec rui jude i în municipiul Bucure ti

func ioneaz  oficiile de cadastru i publicitate imobiliar  (OCPI), ca institu ii cu

personalitate juridic  în subordinea ANCPI.

OCPI  Neam ,  cu  un  num r  total  de  71  de  salaria i,  are  în  subordine  4  Birouri  de

cadastru i publicitate imobiliar , în Piatra-Neam , Roman, Târgu-Neam i Bicaz.

Rolul principal al OCPI este acela de a organiza i coordona activitatea de cadastru,

geodezie, topografie i publicitate imobiliar , la nivel jude ean, urm rind aplicarea

reglement rilor legale în aceste domenii.

Atribu iile  pe  care  le  îndepline te  OCPI  sunt  prev zute  în  Regulamentul  de

organizare i func ionare a oficiilor de cadastru i  publicitate imobiliar , aprobat prin

Ordinul directorului general al Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar  nr.

1445/2016. Cu permisiunea dumneavoastr , voi prezenta doar cele mai importante dintre

aceste atribu ii specifice.

Astfel, referitor la atribu ia realiz rii activit ilor ce decurg din lucr rile de

înregistrare  sistematic  din  cadrul  Programului  Na ional  de  Cadastru  i  Carte  Funciar

(PNCCF), doresc s  fac urm toarele preciz ri:

Programul Na ional de Cadastru i Carte Funciar  a fost adoptat prin H.G. nr.

294/2015 i are drept scop înregistrarea sistematic , gratuit  pentru cet eni, a tuturor

imobilelor din România în Sistemul integrat de cadastru i carte funciar . Importan a

deosebit  a PNCCF rezid  în faptul c  realizarea cadastrului sistematic este o prioritate a

PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2021-2024.

În jude ul Neam , prin PNCCF, au fost deschise pân  în prezent un num r de 43.296

de c i funciare, iar 9799 imobile se afl  în diferite stadii de lucru (verificare la OCPI,
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afi are documente tehnice la UAT, solu ionare cereri de rectificare). S pt mâna aceasta,

mai precis luni,  21 noiembrie, OCPI Neam  a semnat, în cadrul etapei a IX-a din PNCCF,

contracte de finan are cu 45 de unit i administrativ-teritoriale din jude , din cele 58

eligibile. Valoarea total  a celor 45 de contracte de finan are este de 8.999.120 de lei,

fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale ANCPI, prin OCPI Neam .

Tot în cadrul PNCCF, dar cu finan are prin Programul Opera ional Regional (POR)

2014-2022, se deruleaz  lucr ri sistematice de cadastru în 18 unit i administrativ-

teritoriale din jude  (Cânde ti, Vân tori-Neam , Borca, D muc, Pipirig, Tarc u, Agapia,

Borle ti, Dumbrava Ro ie, Horia, Moldoveni, P str veni, Petricani, Rediu, Secuieni,

Timi ti,  Trife ti  i  Urecheni),  urmând  ca  pentru  înc  6  UAT-uri  (Cordun,  Costi a,

Gher ti, S oani, S vine ti i Z ne ti) s  fie reluat  procedura de achizi ie public  de

tre  ANCPI.  Suprafa a  total  estimat  care  urmeaz  s  fie  cadastrat  prin  fonduri

europene  în  cele  18  UAT-uri  din  jude ul  Neam ,  care  au  deja  contractele  de  servicii

semnate, este substan ial , fiind de aproape 31% din suprafa a total  a jude ului Neam .

Precizez faptul c , în momentul de fa , un singur contract din POR, cel de la UAT

Cânde ti, a acumulat întârzieri, raportat la prevederile contractuale. Lucrarea a fost

verificat i respins  de OCPI Neam . Prestatorul ne-a asigurat c  va redepune lucrarea

corectat  pân  la sfâr itul acestui an.

OCPI Neam  are sarcina de a verifica i de a monitoriza îndeaproape aceste lucr ri

finan ate prin fonduri europene. În acest context, vreau s  îmi exprim mul umirea fa  de

sprijinul acordat de c tre Institu ia Prefectului Jude ului Neam  în monitorizarea

lucr rilor din cadrul POR. Întâlnirea de lucru, condus  de domnul Prefect, cu cele 18

comune din POR, din data de 15 noiembrie 2022, a avut un rol foarte important în acest

sens, urmând s  aib  loc o nou  întâlnire de monitorizare în data de 19 ianuarie 2023.

Referitor la atribu iile de coordonare i control privind executarea lucr rilor de

cadastru i de asigurare a înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru i carte

funciar , precizez faptul c , în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2022, OCPI Neam  a

recep ionat documenta iile cadastrale i pentru 8.460 de imobile din cadastrul sporadic i

a înfiin at c ile funciare aferente acestora. De asemenea, au fost recep ionate 1.418

lucr ri  de  m sur tori  terestre  necesare  ca  suport  pentru  PUZ,  PUG,  autoriza ii  de

construire etc.
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Referitor la atribu ia de colaborare cu institu iile publice abilitate, în vederea

recuper rii crean elor i prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea execut rii

sarcinilor fiscale, prin efectuarea de verific ri în eviden ele de publicitate imobiliar i

comunicarea informa iilor referitoare la imobilelele înscrise în cartea funciar , precizez

faptul c , în acest an, au fost solu ionate 42.950 de cereri privind identificarea num rului

topografic, cadastral i de carte funciar  dup  numele sau denumirea proprietarului,

majoritatea fiind înregistrate ca urmare a solicit rilor institu iilor publice abilitate.

Referitor la dificult ile i nevoile cu care se confrunt  OCPI Neam , precizez c  nu

exist  probleme deosebite, îns  un aspect important este legat de volumul foarte mare de

lucru care revine atât speciali tilor de carte funciar , cât i speciali tilor cadastru. De

îndat  ce legisla ia va permite, vom organiza din nou concurs pentru ocuparea posturilor

temporar vacante existente la nivelul institu iei. Tot legat de volumul foarte mare de

munc , consider c  sunt create premisele pentru o îmbun ire semnificativ  a situa iei

din prezent. Concret, prin punerea în func iune a Platformei na ionale de

interoperabilitate, prev zut  de Legea nr. 242/2022, interconectarea sistemelor

informatice ale institu iilor i autorit ilor publice va degreva OCPI Neam  de un mare

num r de cereri specifice.

Legat de m surile propuse pentru îmbun irea activit ii, vreau s  precizez

faptul c , în momentul de fa , sistemul informatic pe care îl  folosim asigur  urm rirea

trasabilit ii tuturor cererilor înregistrate electronic în Registrul General de Intrare.

Inten ion m ca, la nivelul institu iei, cu resursele proprii, s  facem i pentru cererile

înregistrate analogic un registru electronic în scop de urm rire permanent  a cererilor,

pentru respectarea termenelor legale de solu ionare.

Totodat , având în vedere importan a datelor pe care le gestion m, vom asigura

noi capacit i de stocare a datelor în format digital.

 mul umesc.

Vasile-Valentin POPÎRDA

DIRECTOR
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