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AGENDA  

 
 

Workshop online privind înregistrarea sistematică a imobilelor din 22 de comune 

din județele Arad, Hunedoara și Satu Mare, finanțată din fonduri europene 

nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020,  

în cadrul Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063 

 

    

1. Beneficiile înscrierii imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară; 

2. Înscrierea construcțiilor identificate pe teren în documentele tehnice ale 

cadastrului; 

3. Rectificarea erorilor; 

4. Înscrierea posesiei de fapt asupra imobilelor situate în zonele foste 

necooperativizate; 

5. Deschiderea succesiunilor pentru imobilele cadastrate cu fonduri europene; 

6. Responsabilitățile tuturor părților implicate în acest proces – primărie, OCPI, 

prestator, cetățeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancpi.ro/
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PROGRAM 
 

Workshop online privind înregistrarea sistematică a imobilelor din 22 comune din 

județele Arad, Hunedoara și Satu Mare, finanțată din fonduri europene 

nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020,  

în cadrul Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063 

 
29 noiembrie 2022 

 
 

10.00 – 11.00 – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară HUNEDOARA 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE 

 
Prezentarea stadiului lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară, finanțate prin POR 2014 – 2020 
 
11.00 – 12.00 – Primari/Reprezentanți ai primăriilor și ai Asociației Comunelor 
din România 

 
Intervenții ale reprezentanților comunelor care beneficiază de fonduri europene 
pentru de înregistrarea sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și 
carte funciară 
 
12.00 – 13.00 – Notari publici 
 
Dezbaterea succesiunilor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, finanțate din fonduri 
europene 
 
13.00 – 13.15 - PAUZĂ 
 
13.15 – 14.30 - Persoane fizice/juridice autorizate să execute lucrări de 
specialitate în domeniul cadastrului 
 
Implicarea în etapele procesului de înregistrare sistematică a imobilelor și 
cooperarea cu celelalte părți implicate. 
 
 
MODERATOR:  
Dr. Ing. Ileana SPIROIU, Director al Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și 
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din 
România”, cod SMIS 120063 
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