
 
CADASTRU GRATUIT 

ÎN COMUNA SCORTENI  
 

In cadrul Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, 
se demareaza înregistrarea GRATUITĂ (din partea Primariilor si OCPI Prahova) 

a imobilelor în sistemul integrat de Cadastru şi Carte Funciară;  
 

Sectoarele in care se va executa acest obiectiv, in baza contractului de achizitie publica cu 
societatea  Arhicad Geotop S.R.L.  sunt urmatoarele: 

Sectorul 47 – cuprins intre Paraul Mislea; DJ 100E; DJ 100D; De 1575; De 1577. 
Sectorul 49 – cuprins intre Paraul Mislea; Dc 1488, Str. Bunisor; Dc 1490; DJ 100D.  
Sectorul 52 – cuprins intre DJ 100E; Paraul Mislea; Dc 1575; Dc 1577; 

limita administrativa Com Telega. 
Sectorul 56 – cuprins intre Str. Bunisor, DJ 100D; Dc 1490; Orasul Baicoi; Str.Tufenilor. 
Sectorul 66 – cuprins intre Paraul Mislea; limita administrativa Com. Cocorastii Mislii; 

Str.Islazului; Str. Republicii. 
În vederea demarării lucrărilor de cadastru, apelăm la colaborarea dumneavoastră cu firma 

executantă S.C. Arhicad Geotop S.R.L. pentru efectuarea măsurătorilor şi verificarea actelor de 
proprietate ale terenului/clădirilor, obligatiile proprietarilor fiind: 

Ø  De a  prezenta actele de proprietate (copii legalizate), schitele anexe  ale imobilelor (teren 

si constructii), pe care le detineti in sectoarele cadastrale - si copii simple de pe actele de 

identitate ale proprietarilor; 

Ø Dacă nu deţineţi acte de proprietate vă recomandăm, ca după realizarea măsurătorilor 
proprietatii dvs., să vă prezentaţi la Primărie, pentru a obţine ADEVERINŢA CARE  ATESTĂ 
POSESIA  IMOBILULUI;     

Ø De a permite accesul pe proprietatea dumneavoastra a firmei executante S.C. Arhicad 
Geotop S.R.L pentru efectuarea măsurătorilor, identificarea limitelor de proprietate, 
verificarea datelor si semnarea  fisei de date prezentata; 

Ø De a verifica la sediul Primariei -  informațiile privitoare la imobilele pe care le dețineti, în  
Etapa I Copie - spre publicare a documentelor tehnice cadastrale si a depune Cerere de 
Rectificare la sediul Primariei daca datele referitoare la imobilul dumneavoastra publicate 
nu sunt corecte sau contin informatii eronate. 

Ø  
Astfel este necesar să vă prezentaţi  la: 

- Sediul Primariei Comunei SCORTENI tel.0244 355221; mail: office@primariascorteni.ro, în zilele 

de LUNI - JOI, intervalul orar 8.30-13.30; persoana de contact  IORDACHE AURELIA 
si la  
-  S.C. Arhicad Geotop S.R.L. firma executantă, cu sediul in mun.Campina,  B-dul Carol I, Nr. 75, 

Bl.R54, Ap.2,Jud. Prahova - ing.topograf STOICESCU DOINA, tel: 0722489955, 0244374629, mail: 

arhicadgeotop@yahoo.com - în zilele de LUNI – VINERI  intervalul orar 900 – 1700. 

 

 
 

 
 
 

Va rugam sa gasiti cel mai rapid mijloc de predare a actelor, de a ne contacta la unul dintre 
mijloacele de comunicare prezentate (inclusiv WhatsApp - 0722489955 – Stoicescu Doina) 
pentru a demara, de comun acord, in cel mai scurt timp masuratorile. Pentru orice 
informatie cu privire la acest CADASTRU GRATUIT – va stam la dispozitie la datele de 
contact prezentate. 
 
 
 
 

 
 
 

 


