Cerere de Receptie
Catre
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara..............................................
Subsemnatul ......................................................................................................, proprietar al imobilului situat
în )1....................................................................................................................................................................................,
Numar Cadastral ……., intabulat în CF Nr. ……….a )2........................................................................................ , solicit
receptionarea Documentatiei de )3…………………………………………………………………………………...…,
realizata si depusa în numele meu de )4……………………………………………………….......................................,
în calitate de )5…………………………………………… Certificat de Autorizare Nr. ....................................................

Declaratie
Subsemnatul
......................................................................,
proprietar
al
imobilului
situat
în
)1..........................................................................................................................................................,
declar pe propria raspundere ca îmi asum identificarea si individualizarea limitelor imobilului masurat si a
amplasamentului acestuia, pe care le-am indicat executantului. Imobilul nu a fost înstrainat sau ipotecat, nu se afla pe
rolul instantelor judecatoresti si nu exista nici un proces referitor la acesta.

Comanda
Între ……………………………………………………………….. în calitate de proprietar al terenului situat
în )1………………………………………….…………………………………
si )4............................................................................................................................................ în calitate de
4
) ………………………..…..... Certificat de Autorizare Nr. ........................................, care au convenit urmatoarele:

1. …………………………………………….....................va executa o Documentatie tehnica cadastrala,
necesara )6………………………………………………………………………………………….imobilului mentionat
mai sus în )7…………………………………………………………....................................................................
2. Termenul de executie a documentatiei este de ……. zile, începând cu data ……………….
3. Onorariul convenit pentru lucrarile mentionate la punctul 1 este de ............................... lei si reprezinta
…………………………………………………………………………………………
4. Plata va fi efectuata prin ………………………., în urmatoarele conditii : ………………..
5. Alte clauze si conditionari : ………………………………………………………………...
PROPRIETAR

EXECUTANT

)1- Adresa postala (localitate, strada, numar) sau adresa administrativa (teritoriu administrativ, nr.
trup/tarla/parcela, nr. cadastral, denumirea locului), dupa caz.
)2- Denumirea si adresa Biroului de Carte Funciara în a carui raza de activitate se afla imobilul
)3- Tipul documentatiei cadastrale (Dezmembrare/unificare, prima înregistrare, rectificare limite,
transpunere, extindere sau desfiintare constructii, rectificare suprafata, reconstituire carte funciara).
)4- numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, dupa caz
)5- „persoana fizica autorizata” sau „persoana juridica autorizata”, dupa caz
)6- descrierea pe scurt a tipului de documentatie cadastrala si a eventualelor conditii sau criterii legate de
realizarea acesteia
)7- descrierea pe scurt a lucrarii comandate si componentei documentatiilor ce se vor întocmi

DATA

