ANUNȚ
OCPI Sălaj, 12.06.2020
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj va relua activitatea
de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020.
Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate,
notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și
parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.
Ghișeele din cadrul OCPI Sălaj, vor funcționa, începând cu data de 15.06.2020,
după următorul program:
Compartiment
Arhivă
Registratură / Casierie
Eliberare documente

Ziua
Luni - Vineri
Luni - Vineri
Luni - Joi
Vineri

Interval orar
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
11.00 – 16.30
11.00– 14.00

Totodată, conducerea OCPI Sălaj, va susține audiențe în regim normal, începând cu
data de 15.06.2020. Programarea audiențelor, se face la numerele de telefon:
- 0260 618322 – BCPI Zalău sau 0260 678254 – BCPI Șimleu Silvaniei, cu respectarea
următorului program:
Director
Registrator șef
Inginer șef
Registrator coord. BCPI Șimleu Silvaniei

Luni
Marți, Joi
Miercuri
Miercuri

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
11.00 – 13.00

Accesul persoanelor în spațiile aparținătoare OCPI Sălaj, se va realiza în mod
obligatoriu, cu respectarea normelor destinate prevenirii și limitării răspândirii
Coronavirusului (CoVid-19), după cum urmează:
- se măsoară temperatura, la intrarea în incintă. Se permite accesul numai
pentru persoanele a căror temperatură este sub 37.3 grade C;
- se va purta masca de protecție, pe toată durata prezenței în instituție;
- se va utiliza gelul dezinfectant pentru mâini;
- se vor respecta marcajele direcționale și distanța de 1,5 m între persoane;
- se recomandă utilizarea cardului bancar, pentru achitarea tarifelor aferente
serviciilor oferite de OCPI.
Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin
corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă.
Purtător de cuvânt:
Claudiu Gabriel BALOG
Tel. 0731606131
E-mail: claudiu.balog@ancpi.ro
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