
ANUNȚ
PRIVIND INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a demarat Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023 – proiect major în domeniul cadastrului și publicității
imobiliare, care asigură intabularea gratuită a proprietatilor din zonele rurale din România.

Total  Business  Land Grup în colaborare cu Primăria  Bârsănești  execută lucrări  de înregistrare
sistematică pe teritoriul unității administrativ teritoriale Bârsănești.

Sunteți  invitat  la  sediul  Primăriei  Bârsănești  în  vederea  depunerii  actelor  necesare  realizării
lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în baza programului național gratuit de  cadastru și carte
funciară PNCCF 2015-2023.
Documente necesare înregistrării sistematice:
-actele de identitate, (după caz – Certificat de deces) 
-actele de stare civilă – Certificat de căsătorie / sentința de divorț
-actele  doveditoare  ale  dreptului  de  proprietate (titlu  de  proprietate,  certificat  de  moștenitor,
hotărâre/sentință  judecătorească,  act  de  vânzare-cumpărare  sau  orice  alt  document  care  să  ateste
proprietatea).

! Sentințele  judecătorești vor  fi  preluate  doar  duplicat  în  original  emise  de  judecătorie,  cu
ștampilă pe ultima pagină “Definitivă și irevocabilă”.                                Program birou: 

                                                                                           Marți: 8:00 - 16:00; Miercuri: 8:00 - 12:00; 
                                                                                            Joi: 8:00 - 16:00; Vineri: 8:00 - 13:00.

    email: bacau.barsanesti@tblgrup.ro 
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Beneficiile de care te vei putea bucura sunt:

 Fiecare proprietate pe care o deții pe raza localității unde se face cadastru 
se intabulează gratuit; 

 Se va facilita dezbaterea succesorală ulterior finalizării proiectului de 
cadastru general;

 Îți vei cunoaște limitele de proprietate;
 Vei putea vinde mai ușor sau vei putea dezmembra sau alipi terenuri mult 

mai ușor;
 Vei putea obține avizele necesare realizării unei construcții noi mai ușor;
 Localitatea ta va putea accesa mult mai facil fonduri în vederea 

investițiilor publice (drum, apă, canal).
Practic,  orice  tranzacție  a  terenului  implică  necesitatea

intabulării acestuia în cartea funciară.
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