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ANUNȚ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târnăveni
sistează activitatea de relații cu publicul în perioada 23-27 noiembrie

În scopul prevenirii și limitării răspândirii noului CORONAVIRUS (COVID-19), în
perioada 23 – 27 noiembrie 2020, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târnăveni
sistează activitatea de relaţii cu publicul.
Publicul nu va mai avea acces în incinta BCPI Târnăveni, primirea sesizărilor, petițiilor și
memoriilor urmând să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare
electronică (bcpi.tarnaveni@ancpi.ro) sau poștă/curier.
În vederea desfășurări activităților curente, cererile având ca obiect serviciile de cadastru
și carte funciară prestate de către BCPI Târnăveni, vor fi trimise utilizând serviciile de poștă/curierat, la
adresa din Târnăveni, Str. Republicii, nr. 61, iar răspunsul (încheieri sau extrase de carte funciară,
copii documente, etc.) va fi transmis către solicitant prin e-mail sau prin poștă la adresa indicată în
cerere.
Extrasele de carte funciară pentru informare şi extrase de plan cadastral pe ortofotoplan
pot fi solicitate on-line, accesând https://epay.ancpi.ro, situație în care plata se face cu cardul
bancar, iar documentele semnate electronic, sunt generate de îndată ce sunt disponibile în sistemul
electronic.
Lista serviciilor prestate de către OCPI Mureș, cuantumul tarifelor aferente acestora,
precum și formularele tipizate, se regăsesc pe site-ul www.ocpi-ms.ro, secțiunea Informații –
Formulare, Termene, Tarife.
De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail,
accesând site-ul OCPI Mureș (www.ocpi-ms.ro) și prin intermediul unui CALL-CENTER telefon
nr. 0743/01.74.56, care funcționează de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri
între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.
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Categoriile de solicitanți, care dețin conturi în vederea înregistrării on-line a cererilor
având ca obiect serviciile de cadastru și carte funciară, respectiv notarii publici, persoanele
fizice/juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, executorii judecătorești, vor continua
înregistrarea în regim on-line a cererilor de recepție și/sau înscriere în cartea funciară, având
obligativitatea încărcării în „e-Terra” a actelor scanate și semnate cu semnătura electronică
calificată.
Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de BCPI
Târnaveni, pentru informații suplimentare, sunt următoarele:
 CALL CENTER - Telefon mobil (orange): 0743/01.74.56,
 BCPI TÂRNAVENI: Târnăveni, Str. Republicii, nr. 61, cod 545600. Tel/fax: 0265/44.61.37,
email: bcpi.tarnaveni@ancpi.ro
Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul şi salariații, în egală măsură.
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