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COMUNICAT DE PRESĂ
O.C.P.I. GORJ, 22.10.2020
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GORJ anunță finalizarea lucrărilor de
înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la
nivelul unității administrativ teritoriale HUREZANI, județul GORJ.
Ca urmare a finalizării lucrărilor de cadastru general în comuna Hurezani, au fost
înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 13072 de imobile, situate în
101 sectoare cadastrale.
În data de 22.10.2020, Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj,
ing. Marius Mănescu, în prezența Directorului General Adjunct al Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară București, dr. ing. Ileana Spiroiu, a predat autorităților
locale extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral.
Această realizare creează premisele finalizării emiterii tuturor titlurilor de proprietate
în comuna Hurezani și implicit creează premisele dezvoltării acestei comune, facilitând
tranzacționarea imobilelor, accesarea proiectelor de infrastructură și nu în ultimul rând,
dezbaterea tuturor succesiunilor autorilor decedați.
Comuna Hurezani se alătură astfel celorlalte unități administrativ teritoriale din
județul Gorj care au finalizat acest proiect, respectiv: Bustuchin și Țânțăreni.
Menționăm că în prezent, în județul Gorj, au fost înregistrate în sistemul integrat de
cadastru și carte funciară, ca urmare a derulării Programului Național de Cadastru și Carte
Funciară (PNCCF) un număr de 69814 imobile, aflându-se în prezent în fază de
recepționare un număr de 8389 de imobile, în continuare desfășurându-se lucrări de
înregistrare sistematică pe întregul UAT în Crasna, Logrești și Turceni și pe sectoare
cadastrale într-un număr de 28 de UAT - uri, respectiv: Alimpești, Baia de Fier, Bolboși,
Borăscu, Brănești, Bumbești-Jiu, Căpreni, Dragotești, Drăguțești, Glogova, Godinești,
Licurici, Mușetești, Negomir, Novaci, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia,
Runcu, Săulești, Stejari, Telești, Țicleni, Tismana, Turburea, Turcinești și Urdari.
Din păcate, în județul Gorj, un număr de 26 de UAT - uri nu au valorificat
oportunitatea folosirii fondurilor alocate anual în cadrul celor 6 finanțări, începând cu anul
2016.
Mai multe informații referitoare la Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
www.ancpi.ro.
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