CĂTRE
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….…….
Nr. de înregistrare/data……………../…………..
CERERE DE INFORMAȚII
OBIECTUL CERERII:
- furnizare informații necesare pentru:
- prima înscriere
- actualizare informații cadastrale
- documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentație de atribuire număr cadastral
- documentație pentru dezlipire/alipire teren
- documentație de primă înregistrare UI
- documentație pentru apartamentare
- documentație pentru dezlipire/alipire UI
- documentație pentru reapartamentare
- documentație pentru mansardare
- documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase
- furnizare informații necesare pentru:
- aviz și recepție lucrări de specialitate
- avizare tehnică expertize judiciare
- exproprieri
- întocmire plan parcelar
- plan încadrare în tarla
- trasarea imobilului
- alte tipuri de lucrări de specialitate

Solicit informațiile aferente tipului de lucrare mai sus menționat pentru:
- imobilul situat în: UAT ________________________
Adresă imobil
Localitate

Strada

Număr

(Tarla)

(Parcelă)

Nr. CF/
Bloc

Scara

Etaj

Nr. cad (IE)

Ap.

- zona identificată prin:
□
coordonatele.................................................
□
încadrarea în zonă.........................................
□
fișier.dxf
Solicitant: Persoana autorizată
Nume
(denumire PJA)

Prenume

Autorizație
Cat.
Serie

CNP/CUI

Nr.

Semnătura și ștampila
(persoană autorizată)
.……………………….
Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte
funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor
abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități
publice.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces,
de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă
opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu
modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
justiției.

