ANEXA Nr. 1.30.
CĂTRE
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….…….
Nr. de înregistrare/data……………../…………..

CERERE DE INFORMAŢII
OBIECTUL CERERII:

 - furnizare informaţii necesare pentru:
 - prima înscriere
 - actualizare informaţii cadastrale
 - documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
 - documentaţie de atribuire număr cadastral
 - documentaţie pentru dezlipire/alipire teren
 - documentaţie de primă înregistrare UI
 - documentaţie pentru apartamentare
 - documentaţie pentru dezlipire/alipire UI
 - documentaţie pentru reapartamentare
 - documentaţie pentru mansardare
 - documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase
 - furnizare informaţii necesare pentru:
 - aviz şi recepţie lucrări de specialitate
 - avizare tehnică expertize judiciare
 - exproprieri
 - întocmire plan parcelar
 - plan încadrare în tarla
 - trasarea imobilului
 - alte tipuri de lucrări de specialitate
Solicit informaţiile aferente tipului de lucrare mai sus menţionat pentru:

 - imobilul situat în: UAT ________________________
Adresă imobil
Nr. CF/
Strada

Număr

(Tarla)

(Parcelă)

Localitate

Bloc

 - zona identificată prin:

Solicitant: Persoana autorizată
Nume
Prenume
(denumire PJA)

CNP/CUI

Scara

Etaj

Nr. cad (IE)

Ap.

 coordonatele.................................................
 încadrarea în zonă.........................................
 fişier.dxf
Autorizaţie
Cat.
Serie

Nr.

Semnătura şi ştampila
(persoană autorizată)
.……………………….

Serviciu achitat cu chitanţa nr.

Data

Suma

Cod serviciu

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_Mures@ANCPI.RO, formulând o cerere scrisă,
datată şi semnată sau la telefon: 0265-211338.

