COMUNICAT DE PRESĂ
OCPI ILFOV, 12.06.2020
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov va relua activitatea de
relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020.
Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate,
notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și
parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.
Registraturile OCPI Ilfov vor fi utilizate doar pentru situațiile în care nu există
posibilitatea utilizării serviciilor on-line.
Ghișeele din cadrul OCPI ILFOV vor funcționa, începând cu data de 15.06.2020
după următorul program:
- depunerea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară se va efectua de luni până joi
în intervalul orar 08.30-14.00, iar vinerea în intervalul orar 08.30-12.00,
- eliberarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară se va efectua de luni până
miercuri în intervalul orar 14.00-16.30, joi în intervalul orar 14.00-18.00, vineri în
intervalul orar 12.00-14.00.
Totodată, conducerea OCPI ILFOV va programa și susține audiențe începând cu
data de 15.06.2020, dupa cum urmeaza:
- audiențele la director vor fi în ziua de miercuri - cu programare prealabila
- audiențele la registratorul șef vor fi în ziua de joi; - cu programare prealabila
- inginerul șef va ține on line audiențele cu persoanele autorizate cu programare
prealabila
- convocările cu persoanele autorizate se vor ține tot on line cu programare prealabila
Ca urmare a ședinței consiliului de conducere al OCPI Ilfov ce a avut loc în data
de 12.06.2020, s-au luat următoarele măsuri în vederea eficientizării activității instituției
și asigurarea condițiilor necesare pentru protecția, atât a salariaților, cât și a cetățenilor,
cu respectarea legislației în vigoare, astfel:
-accesul in incinta institutiei se va permite în măsura posibilității respectarii distanțarii
sociale;
- pentru siguranța dumneavoastră și a colegilor noștri, vă rugăm să folosiți cardul
bancar ca mijloc de plată;

- consultarea documentelor din arhivă si a cartilor funciare se va face cu programare
prealabilă pentru zilele de marti ale săptămânii, dar nu mai mult de 4 persoane;
Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin
corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronic sau poșta.
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