
Primăria comunei Cândești Luni - Vineri        
08:00 - 16:00

În cadrul PNCCF, ANCPI colectează direct/ indirect și prelucrează prin 
intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu 

caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Informațiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alți deținători 
legali, obținute ca urmare a realizării lucrărilor de de înregistrare 
sistematică, sunt aduse la cunoștința publică, în condițiile legii.
Autoritățile și persoanele implicate în derularea activităților de 

înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF, sunt obligate să 
respecte prevederile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date.
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Acte necesare pentru teren intravilan sau extravilan:
1. Actele de proprietate ale imobilului :

a. Titlul de Proprietate
b. Contract de Vânzare-Cumpărare
c. Sentința Civilă
d. Certificat de Moștenitor
e. Act de partaj, etc.

2. Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - în copii (xerox)

Acte necesare pentru terenuri cu case/construcții noi:
1. Toate actele mențioate mai sus
2. Autorizație de construire
3. Proces verbal de recepție a lucrarilor

Acte necesare pentru apartament/apartamente:
1. Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vânzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-
Primire în cazul în care imobilul a fost cumpărat de la stat, Sentința Civilă, Certificat de Moștenitor etc.)
2. Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - în copii (xerox)
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