
Către:                         OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ______________

                                    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ______________

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a)______________________________________________domiciliat(ă) în localitatea

_________________________________________, legitimat(ă) cu CI/BI seria _____ nr.___________,

C.N.P. ________________________________, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de

proprietar/posesor/deţinător/reprezentant legal al imobilului situat în localitatea _________________

__________________________________________, sub sancţiunile prevăzute de codul penal cu privire

la falsul în declaraţii, că:

— am indicat persoanei autorizate limitele şi vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentaţiei

cadastrale;

—  am fost informat(ă) şi solicit înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a suprafeţei rezultate

din măsurători __________ m2 , comunicată de persoana autorizată;

—  am fost informat(ă) şi sunt de acord cu poziţionarea incertă a imobilului şi a consecinţelor ce decurg

din acest lucru;

—  am adus la cunoştinţa tuturor proprietarilor informaţiile mai sus menţionate, aceştia fiind de acord cu

întocmirea documentaţiei şi înregistrarea ei la OCPI;

—  imobilul nu se află în litigiu.

Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate ANTOHI Constantin

Cristian, seria RO-BC-F, nr. 0069 - s.c. TOPOGEOMETER s.r.l., a următoarelor acte doveditoare ale

dreptului de proprietate _____________________________________ în vederea identificării limitelor

bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la măsurătoare

DATA  _____________ / 2023                                                          SEMNĂTURA

Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în sensul
nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care am luat cunoştinţă. Notă: Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate,
cod numeric personal, adresa poştală etc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 125 bis/14.II.2023 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de
către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate
numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv
organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm și vă
asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. Informaţii suplimentare
legate de protecţia datelor cu caracter personal aflaţi pe www.ANCPI.ro



Către:                         OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ______________

                                    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ______________

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE
Subsemnatul _____________________________________________domiciliat(ă) în localitatea

___________________________________________legitimat(ă) prin cu C.I. seria ___, nr. _________,

C.N.P. _______________________, împuternicesc persoana fizica autorizată Antohi Constantin Cristian

- s.c. TOPOGEOMETER s.r.l. pentru înregistrarea documentaţiei la O.C.P.I. şi vă rog să dispuneţi:

I.        OBIECTUL RECEPŢIEI:

II.        OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 - intabularea dreptului de proprietate………….………………………………………………………
 - notarea *** ………………………………………...………………………………………….…….
 - radierea **** ………………………………………………………………………………………...
 - îndreptarea erorii materiale …………………………………………………………………...

IMOBILUL: U.A.T. ______________________________________

Adresa imobilului

Localitate Strada

(Tarla)

Număr

(Parcela)

Bloc Scara Etaj Ap.

Nr. C.F./

Nr. cad

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:__________________.

Solicit comunicarea răspunsului:

prin poştă   □ la sediul O.C.P.I □ on-line □

Menţiune: redarea pe suport informatic a înscrisurilor trimise electronic către BCPI s-a făcut după
originalul lor şi nu a fost alterat conţinutul acestora, în condiţiile art.28 indice 1 alin.(2) din Legea 7/1996,
republicată. Topogeometer s.r.l. arhivează documentele transmise electronic B.C.P.I.

                          SEMNĂTURA                                                                        SEMNĂTURA

ANTOHI Constantin Cristian, TOPOGEOMETER srl

- prima înscriere

  - actualizare informaţii cadastrale:

 - înscriere/radiere construcţii

 - modificarea limitei de proprietate

 - modificarea suprafeţei imobilului

 - actualizare categorii de folosinţă/destinaţii/adresa

 - repoziţionare

 - alte informaţii tehnice cu privire la imobil

 - documentaţia de identificare a amplasamentului

imobilului situat pe un alt UAT

 - documentaţie de atribuire număr cadastral

 - documentaţie pentru dezlipire/alipire teren

 - documentaţie de prima înregistrare UI

 - documentaţie pentru apartamentare

 - documentaţie pentru dezlipire/alipire UI

 - documentaţie pentru reapartamentare

 - documentaţie pentru mansardare

 - documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor

dreptului de proprietate

S-a achitat tariful de ______ lei

chitanţa nr.________ codul nr. __________


