,

o::;

,7ANCPI
,\GENTI,\

•I

": ..

p;

NATIONALA

fir.
r.,\1),\:iTItU
ŞI
I'tlIlLlr:IT,\Tl: IMOllll,"'''.\

Către:

.... 0'.-.".

"

..

:

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICIl ATE
IMOBILIARA GAL~ fJ..

'b

:',::.:.:."':."
. ;~

,,':>

"

,~

':.:' %~

;'U:~o.;, ....b.r
!~~~~~::.9.
'.:.~~~31..

,,,,;~Co"J

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară DOLJ

Spre ştiinţă: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
În atenţia:

Domnu/ui Director Marian POPESCU

Stimate Domnule Director,
Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 7225/22.06.2009, Înregistrată În evidenţele
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 323965/13.07.2009, vă comunicăm
că numerele cadastrale se pot anula În următoarele situaţii:

"

,

1.
La cererea titularului dreptului de proprietate se face În baza:
a) cererii de anulare (conform modelului anexat);
b) declaraţiei pe proprie răspundere a titularului, În care se va menţiona că nu a folosit
documentaţia cadastrală În circuitul civil; .
c) exemplarul original al documentaţiei cadastrale
2.
La cererea instantei se face~
a) de către titular - În baza unei sentinte definitive şi irevocabile care mentionează expres
anularea numărului cadastral. Cererea va fi Însoţită de copia legalizată a sentinţ~i
b) de către OCPI - În baza referatului de anulare, Însoţit de dovada comunicării de către
instanţă a sentinţei definitive şi irevocabile de anulare a numărului cadastral;
3.
Din oficiu se face, În baza referatului de anulare, Întocmit de un inspector al
Serviciului de Cadastru, după cum urmează:
a) la constatarea unei erori de alocare a numerelor cadastrale;
@1a-expiFaFee teFffieAI,lI'lide 1 aQde la -atribuirea numerelor cadastrale la alipire - dezlipire;
c) la emiterea unei Încheieri de respingere de la cartea funciară, În cazul primei Înregistrări În
evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.
De asemenea, facem următoarele precizări:
• Cererile de anulare a numărului cadastral nu sunt tarifate.
• Cererile se Înregistrează În RGlla codul 2.5.6 "Anulare operaţiuni cadastrale".
• În registrul numerelor cadastrale, la poziţia numărului cadastral anulat va fi trecută
menţiunea "anulat", cu specificarea numărului de cerere prin care a fost solicitat acest
serviciu.
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