
 
STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ  

LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI 
 
 
În prezent, din totalul de 65 unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul 

Galați, două sunt cadastrate în proporție de sută la sută (Matca și Valea Mărului), iar 
în alte două (Băleni și Virlezi) se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a 
imobilelor la nivel de UAT, în cadrul Programului național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 (PNCCF).  

Totodată, în județul Galați au fost finalizate lucrările de cadastru general în 
137 sectoare cadastrale din 37 UAT-uri.  

Alte 426 sectoare cadastrale din 58 UAT-uri sunt în lucru.  
La data de 15.01.2018, în județul Galați erau semnate 63 de contracte de 

prestări servicii de înregistrare sistematică pentru un număr estimat de 117.961 de 
imobile cu suprafața de 105.136,35 hectare. 

Valoarea totală a acestor contracte este de 6.959.396,56 de lei. 
Dacă în 2017 fiecare primar care a încheiat contract de finanțare cu OCPI 

Galați a primit 150.000 de lei, față de 135.000 de lei în 2016, în 2018 suma va crește 
la 155.000 de lei. Contractele încheiate între OCPI și UAT-uri sunt multianuale, ceea 
ce îneamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul 
anului.   

În 2018 vor începe procedurile pentru scoaterea la licitație a celor nouă 
comune din județul Galați aflate pe lista celor 660 de UAT-uri din mediul rural din 
toate județele țării, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020.  

Este vorba despre Barcea, Berești-Meria, Frumușița, Independența, Ivești, 
Liești, Munteni, Șendreni și Vânători. 

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor 
(terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și 
carte funciară.  

PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de 
lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în 
cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro.  

De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi 
bugetul local. 

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a 
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro în secțiunea 
PNCCF. 
 

http://www.ancpi.ro/

