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Nr. de înregistrare ................./……../……/20….... 

 

CERERE DE INFORMAȚII 

 

OBIECTUL CERERII: 

 prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 

 actualizare informații cadastrale 

 înregistrare în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-

lege nr. 115/1938 

 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 supraetajare 

 documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase 

 recepție lucrări de specialitate 

 avizare tehnică expertize judiciare 

 exproprieri 

 întocmire plan parcelar 

 întocmire 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 Nr. CF/  

Nr. cad (IE) Localitate Strada (Tarla) Număr(Parcelă) Bloc Scara Etaj Ap. 

        

 
  zona identificată prin: 

- coordonatele................................................. 

- încadrarea în zonă......................................... 

- fișier.dxf 
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Solicitant: Persoana autorizată 

Nume 

(denumire 

PJA) 

Prenume CNP/CUI 

Autorizație 

Cat. Serie Nr. 

                  

 

                                                               Semnătura persoană autorizată 

                                                             .………………………. 

 

 

Serviciu achitat cu chitanța nr. Data Suma Cod serviciu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 și ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor), în sensul nedivulgării informațiilor cu caracter personal despre care am luat cunoștință. 

Notă: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa 

poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și 

carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), 

inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. În acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul 

nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 

dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția 

datelor, la adresa rpd_olt@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0249437930. 

 

 


