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În contextul acţiunik]r Întreprinse la nivel naţional şi al măsurilor dispuse de autorităţi

ppentru prevenirea propagării virusului COVID -19, începând cu data de 12.03.2020 se

sistează accesul publicului În incinta OCPI Mehedinţi, BCPI Drobeta Tumu Severin şi
BBCPI Opşova. De asemenea se suspendă activitatea pentru BCPI Vânju Mare şi BRP

LiiadeAramă
PersoarmLe fLzice autorizate şi notarii publici vor utiliza exclusiv procedura Înregistrării online a cererilor către OCPI Mehedinţi;

•

Persoanele fizice autorizate vor transmfte online documentaţiile cadastrale
prin ataşarea la c€rerik= de recepţie, a PAD-urilor (pLanurile de ampLasament şi

deljmftare) şi a documentelor necesare recepţiei, scanate şi semrmte cu
semnătură electronică calificată. Tarffek3 aferente serviciilor solicitate vor fi
achitate prin virament bancar;

•

Notarii publici vor ataşa la cererik> on-line actele scanate şi semnate cu
semnătură electronică calfficată. Vor fi Înregistrate on-line şi cererile având ca
obiect eliberare copii din armvă şi certificate de sarcini;

Solicitanţii, persoane fizice, sunt rugaţi să opteze pentru serviciib on-line disponibile pe
httDs://eDav.ancDi.ro/.

Toţi solicitanţii, atât persoanele fizice autorizate cât şi notarii publici sau aMe

grupuri profeskimle (executori judecătoreşti) pot depune/comunica cererile prin
următoarele modalităţi alternative:
• Prin poştă sau curier La adresa : Str. Serpentina Roşiori, Nr. 1A, Cod poştal
•
•

220235, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi;
On-line prin intemediul notarului publb
Prin
e-mail
la
adresa:
bcDi.drobetatumuseverin®ancDi.ro
bcpi.orsova@ancpi.ro

sau

Cererile vor conţine toate datele de contact ahe deponentului (adresa de domiciliu,
telefon, emair).
În cazul cereriLor comunicate prin onJine, fax sau e-mail este necesar ca, ulterior, să
fie transmise prin poştă/c"rier, cererea, dovada achftării tarifului şi Înscrisurile
or©inawbgalLzate.
Notă: Cerenle având ca obiect eliberarea extraselor de carte funciară, certificate de sarcini pnmfte prin fax, email, on-line sau pnn orice altă modalitate de comunicare care as©ură confirmarea de pnmire se soluţionează şi
se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor În original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie

efectuată.

