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VEI FI ÎNREGISTRAT
* Expresia „Ai carte, ai parte” își are
originea în Transilvania și făcea refe
rire la cartea funciară care demonstra
dreptul de proprietate. Adeverința care
speciftca suprafața deținută și termenii
posesiei a fost numită „carte” și de aici
„ai carte, ai parte” (de proprietate).
Ulterior expresia a primit sensul pe
care îl cunoaștem în prezent.

Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate lmobiliară
Splaiul Independenței nr. 202A, sector 6,
cod poștal 060022, București

www.ancpi.ro

E-mail: pnccf@ancpi.ro
Tel.: 021.317.31.62

GRATUIT

ÎN CADASTRU ȘI
CARTEA FUNCIARĂ!

CE TREBUIE SĂ FACI

CE CÂȘTIGI

1. Mergi la punctul de informare.
1. Vei fi înregistrat GRATUIT în cadastru și
cartea funciară.

2. Mergi la Primărie cu actele de proprietate
pentru a obține copii legalizate.

2. Toată lumea va ști că TU ești proprietar.

3. Pregăteșteactele necesare intabulării și
înmânează-le echipei noastre.

3. Lași moștenire copiilor tăi 0 proprietate
SIGURĂ.

4. Colaborează cu echipa noastră atunci cînd va
veni la tine, permite-i accesul pe proprietatea
ta, verifică datele din fișa de date care îți va fi
prezentată.

4. Poți obține credite bancare în timp SCURT.
5. Poți vinde proprietatea ta RAPID și sigur.
6. Ești PROTEJAT de orice conflict legatde
proprietatea ta.

5. MergilaPrimărie după afișarea rezultatelor
lucrărilor de cadastru și verifică dacă
informațiile despre proprietatea ta sunt
corecte.

7. Accesezi mai ușor FONDURI EUROPENE.

CE FACEM NOI
1. Înființăm puncte de informare pentru
tine.
2. Colectăm copii legalizate ale actelor
necesare intabulării.
3. Împreună cu tine identificăm limitele
proprietăților tale.
4. Facem public statutul de proprietar.
5. Intabulăm gratuit proprietatea ta.

6. Depune cerere de rectificare dacă datele
publicate nu sunt corecte. Cererea de
rectificare poate fi făcută în termen de 60
de zile de la data publicării documentelor
tehnice ale cadastrului, la sediul Primăriei
(Comisia de soluționare a cererilor de
rectificare).

