
 
                                                                                                                NR. REG ……….. 

 
                                                                                                    ANEXA NR. 1.31 la regulament   

 OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DAMBOVITA 
 BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TARGOVISTE    

Nr. de înregistrare ………..…………/……..…… 
 

CERERE DE RECEPTIE SI ÎNSCRIERE 
 

Subsemnatul (a) .................................................................. domiciliat (ă) în localitatea ……............................. 
str. ……………………......nr. ….…, legitimat (ă) cu CI/BI seria.… nr. ............., CNP ..…........…………….…, 

tel./fax ………………..…… e-mail: ……....… împuternicesc persoana juridică S.C. LUF – CAD S.R.L., conform 

contract/angajament nr….......... data .............................., pentru înregistrarea documentației la OCPI ți vă rog să 

dispuneți: 
I. OBIECTUL RECEPTIEI: 
�  - prima înscriere  

�  - actualizare informatii cadastrale:  

 �  - înscriere/radiere constructii 

 �  - modificarea limitei de proprietate 

 �  - modificarea suprafetei imobilului 

 �  - actualizare categorii de folosintă/destinatii 

 �  - repozitionare 

 �  - alte informatii tehnice cu privire la imobil 

�  - documentatia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT 

�  - d documentatia de atribuire număr cadastral 

�  - documentatia pentru dezlipire/alipire teren 

�  - documentatia de prima înregistrare UI 

�  - documentatia pentru apartamentare 

�  - documentatia pentru dezlipire/alipire UI 

�  - documentatia pentru reapartamentare 

�  - d documentatia pentru mansardare 

�  - d documentatia pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate 

�  - documentatia pentru reconstituirea cărtii funciare pierdute, distruse sau sustrase 
II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:  
�  - intabularea * …………………………… 

�  - înscrierea provizorie ** ……..……………… 

�  - notarea *** ……………………………… 

�  - radierea **** …………………………… 
 

IMOBILUL: UAT_____________________________ 
 

Adresă imobil 
Nr. CF/  
Nr. cad (IE) Localitate Strada (Tarla) 

Număr 
(Parcelă) 

Bloc Scara Etaj Ap. 

     

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

……………………………………………………………………………………………...............................………………………......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... 

Solicit comunicarea răspunsului:   
□ prin postă 
□ la sediul biroului teritorial 

□ fax nr……………………. 

       Semnătura proprietarului/persoanei interesate                                       Semnătura si stampila 
.........................................................................................                                      SC LUF-CAD SRL 
                                                                                                                            Aut. Seria RO-B-J, Nr.0808      
 

Serviciu achitat cu chitanta nr…***** Data Suma Cod serviciu 

    
 
*       Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc. 
**   Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă. 

***   Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar ți asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte 

sau drepturi personale etc. 

****    Drepturi reale, ipotecă, privilegiu. 
Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru 

ți carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. 

 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator ți 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 ți libera circulație a acestor date, cu modificările ți completările ulterioare, 

beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor ți 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 ți completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, 

datată ți semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 


