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Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
ă (OCPI) Caraș-Severin
Cara
va
aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării
limit
răspândirii
CORONAVIRUSULUI (COVID
(COVID-19). Astfel, în perioada 11 – 31 martie 2020,
accesul publicului va fi permis doar în spa
spațiul
țiul special rezervat din cadrul OCPI
Caraș-Severin/Biroului
iroului de cadastru și publicitate imobiliară
ă Reșița/Biroului
Re
de
relații
ții cu publicul Caransebeș/ Biroului de cadastru și publicitate imobiliară
imobiliar
Oravița și Biroului
iroului de rela
relații cu publicul Moldova Nouă,
ă, iar audiențele
audien
vor fi
acordate doar telefonic sau prin e
e-mail.
mail. De asemenea, până la finalul acestei
luni, persoanele autorizate și reprezentanții birourilor notariale nu vor mai avea
acces decât în spațiul
țiul rezervat publicului.
Pentru a preveni și limita rrăspândirea COVID-19,
19, beneficiarii serviciilor oferite
de OCPI Caraș-Severin
Severin sunt ruga
rugați să evite aglomerarea la ghișeu
șeu și să
s opteze
pentru serviciile on-line
line disponibile pe https://epay.ancpi.r
https://epay.ancpi.ro/.
Solicitanții
ții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e
e-mail,
accesând site-ul
ul OCPI Cara
Caraș-Severin (www.ocpi-cs) și prin intermediul unui callcall
center, care va funcționa
ționa de luni pân
până
ă joi în intervalul orar 08.00-16,30
08.00
și vineri
între orele 08.00-14.00.
Numerele de telefon și adrese de e-mail
mail destinate beneficiarilor serviciilor
oferite de OCPI sunt următoarele:
- 0746.295.514, maria.miulescu@ancpi.ro
maria.miulescu@ancpi.ro, director
- 0731606345, cristian.ciurea@ancpi.ro
cristian.ciurea@ancpi.ro, șef serviciu cadastru
- 0731606347, blandina.barna@ancpi.ro
blandina.barna@ancpi.ro, șef birou economic
- 0255/211.415, e-mail:
mail: cs@ancpi.ro
- 0374460329, e-mail:
mail: cadastru.cs@ancpi.ro
- 0255/212.308, e-mail:
mail: bcpi.resita@ancpi.ro
- 0255/517.782, e-mail:bcpi.caransebe
mail:bcpi.caransebeș@ancpi.ro
- 0255/572.662, e-mail:
mail: bcpi.oravita@ancpi.ro
- call – center: 0255/211.417
0255/211.417, e-mail: cs@ancpi.ro
- 0355/131011, e-mail:
mail: alina.prodan@ancpi.ro
Purtător de cuvânt: Ghiciu Beatrice Laura
Tel. 0255/211.415, int. 105
E-mail:beatrice.ghiciu@ancpi.ro
mail:beatrice.ghiciu@ancpi.ro
OCPI CARAṢ-SEVERIN
SEVERIN /Str. Traian Lalescu, Nr. 11, Cod po
poștal 320050, Reșița, Jud. Caraș-Severin, ROMÂNIA
Telefon: (0255) 21 14 15 ; Fax: (0255) 22 37 20; e-mail:
mail: cs@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online
online: ePay.ancpi.
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