
ANEXA NR. 1.32 la regulament 

 

 

OFICIUL DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ..DAMBOVITA…. 

                        BIROUL DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ…TARGOVISTE…. 

 

DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul(a), ............................................................................., domiciliat(ă) în localitatea ...................................., 
str. ................................. nr. ......., legitimat(ă) cu CI/BI seria ............ nr. ............, CNP..............................................., prin 
prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al imobilului situat în 
............................................................................................................................................................................................., sub 
sancţiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, că:  

□ am indicat persoanei autorizate limitele 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 de ..................... mp, 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 cunoştiinţa tuturor proprietarilor informaţiile mai sus menţionate, aceştia  fiind de acord cu întocmirea 

documentaţiei şi înregistrarea ei la OCPI 
□ imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ............., nr. dosar.........., instanţa...........  

obiect............... 
 
 Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate .S.C. LUF – CAD S.R.L... 

/autorizaţie categoria..I...serie..RO-B-J...nr..0808.. a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la 
măsurătoare.  

Data ............................. 
 
         Proprietar                 Semnătura şi ştampila 

……………………………………                                                                 S.C.  LUF – CAD S.R.L  

                                                             Aut. Seria RO-B-J, Nr.0808      

(semnătură)                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 Informașiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitași prin lege (Codul civil, legi speciale), 

inclusiv organelor de polișie, parchetelor, instanșelor, altor autorităși publice. 
 Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecșia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulașie a acestor date, cu 

modificările și completările ulterioare, beneficiași de dreptul de acces, de intervenșie asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, 
aveși dreptul să vă opuneși 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 puteși 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 justișiei. 


