
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GALAŢI 

       Nr. de înregistrare ............../...../..../ 202... 

 

CERERE 

PENTRU ELIBERARE COPII CERTIFICATE DIN ARHIVĂ 

Subsemnatul(a) ..................................................................................., în calitate 

de.......................................................................................................................................

domiciliat(ă) în localitatea ..........................................., str............................................, 

nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. ........, legitimat cu BI/CI seria ............., 

nr. ..................., CNP ............................................., vă rog să-mi eliberaţi:  

o copia certificată 
o documentaţia care a stat la baza eliberării  

titlului de proprietate nr. ............................, eliberat la data de  .........................., pentru  

titular ......................................................., pe teritoriul administrativ al localităţii 

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

Copia imi este necesară pentru............................................................................... 

Anexez la prezenta cerere următoarele: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 S-a achitat tariful de 25 lei/dosar prin chitanţa nr. ......../....../...../20......, pentru 

serviciul de cadastru şi publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.5-c  

Data .........................,                                                            Semnătura ........................... 

       NOTĂ:    
    Oficiul de Cadastru şi 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 şi număr act de identitate, cod numeric 
personal, adresa poştală etc.   
    Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor 
legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi 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 şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea 
datelor dumneavoastră.   
    În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter 
personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd_galati@ancpi.ro, formulând o 

cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0236.311.774   

act:1068075%200


CONSIMŢĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

In calitate de petent al acestei instituţii, cunoscând prevederile ari. 13 din 

regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European din 27 aprilie 2016, irni exprim 

consimţământul de bună voie şi în deplină cunoştinţă de cauză, în mod clar si 

neechivoc pentru colectarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal (nume si 

prenume, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, data si locul 

naşterii, cetăţenia, adresa /domiciliul, numărul de telefon, etc.). 

În cadrul OCPI datele cu caracter personal sunt prelucrate nurnai în următoarele scopuri: 

 înregistrarea drepturilor, actelor sau faptelor juridice cu privire la imobila, în Sistemul integrat 

de cadastru şi carte funciară; 

 autorizarea persoanelor sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale 

unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic 

European; 

 soluţionarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituţii publice în 

exercitarea atribuţiilor specifice; 

 schimbul de informaţii cu diverse autorităţi/instituţii publice în baza protocoalelor de schimb de 

informaţii; 

 gestionării informaţiilor referitoare la salariaţi 

 

 

 

 

Nume și prenume,        Data 
 
 
 

Semnătura, 

 

 

 


