COMUNICAT DE PRESĂ
OCPI Ilfov, 03.07.2020
Un nou birou de relații cu publicul al Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (OCPI) Ilfov va funcționa, începând de luni, 6 iulie 2020, la Buftea.
Noul punct de lucru va facilita accesul cetățenilor din 22 de unități
administrativ – teritoriale (UAT) din județul Ilfov la serviciile de cadastru și
publicitate imobiliară.
Biroul de relații cu publicul din orașul Buftea va deservi locuitorii din patru
orașe (Buftea, Chitila, Otopeni, Voluntari) și 18 comune (Afumați, Balotești, Chiajna,
Ciolpani, Corbeanca, Dascălu, Dragomirești-Vale, Găneasa, Grădiștea, Gruiu, Moara
Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de Jos și Tunari)
din județul Ilfov.
Programul pentru înregistrarea cererilor și eliberarea documentelor este
același pentru toate categoriile de solicitanți. Astfel, cererile având ca obiect servicii
de cadastru și/sau publicitate imobiliară vor putea fi depuse, atât online, cât și la
ghișeu, de luni până joi, între orele 8.30-14.00 și vineri între 08:30-13:00, în timp ce
pentru eliberarea documentelor solicitate programul este de luni până joi în intervalul
orar 11.00-16.00 și vineri între orele 09:30-13:30.
La inaugurarea BRP Buftea au participat Laurențiu Alexandru BLAGA,
președinte – director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI), Ruxandra GHIBA, director OCPI Ilfov și Gheorghe PISTOL,
primarul orașului Buftea.
„Deschiderea celui de-al doilea birou de relații cu publicul din județul Ilfov este
o necesitate, având în vedere volumul mare de muncă din acest județ. Inaugurarea
BRP Buftea vine într-un moment mai mult decât potrivit, dat fiind contextul actual,
respectiv nevoia de a respecta regulile de distanțare socială. În acest fel, va scădea
numărul persoanelor care se deplasează la biroul din Cornetu și la BCPI Ilfov, situat
în București, pe Șoseaua Kiseleff. Vă reamintesc, însă, că activitatea ANCPI și a
celor 42 de oficii teritoriale a fost digitalizată complet, astfel încât cetățenii și
partenerii noștri pot obține online documentele necesare”, a punctat Laurențiu
Alexandru BLAGA, președinte – director general al ANCPI.
„Prin intermediul acestui birou, vor fi furnizate servicii referitoare la
înregistrarea și eliberarea cererilor pentru extras de carte funciară de informare,
ortofotoplan, plan de încadrare în zonă, inclusiv documentații de cadastru și carte
funciară etc. Tarifele aferente serviciilor solicitate pot fi plătite atât direct la ghișeu, cu
numerar ori cu card (prin intermediul POS-ului), cât și prin virament bancar (OP,
mandat poștal)”, a precizat Ruxandra GHIBA, director al OCPI Ilfov.
Noul birou de relații cu publicul va funcționa în incinta Primăriei Buftea, din
Piața Mihai Eminescu Nr. 1, iar datele de contact sunt următoarele:
nr. telefon/fax: 031.130.01.77/ 031.130.01.78,
e-mail: brp.buftea@ancpi.ro.
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