DOSAR nr. ............................./ anul ………
Ştampila cu
data prezentării

COMUNICARE
Către,
Numele si prenumele (denumirea).......................………………………………………………,
domiciliul sau reşedinţa (sediul): str……………………………………., nr………, bl………., sc........,
etj.........., ap........
Recomandata

Localitatea ............................................

Nr.................

Judeţ (Sector) …………………..............
Codul ……………………………….........
Oficiul poştal ……………………….........
Ştampila cu
data sosirii

DOSAR nr................./ anul ………
Ştampila cu
data prezentării

DOVADĂ
Către,
O.C.P.I. ....................................
Str. .........................., Nr. ...........
Recomandata

Localitatea ............................................

Nr.................

Judeţ (Sector) …………………..............
Codul ……………………………….........
Oficiul poştal ……………………….........

Ştampila cu
data înapoierii

Ştampila cu
data sosirii

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ……………...
Str. ............................................... Nr. ...............

DOSAR nr................/ anul ………

COMUNICAREA ÎNCHEIERII
Nr. .................... din data de .............................
Către,
Numele şi prenumele .............................................................................., str. ........................................................., nr.
................., bl. ................, sc. ........, et. ............., ap. ............., sector......., localitatea ......................................., judeţul
..................................., vă comunicăm, alăturat, încheierea nr. ......................, dată la ................................, de catre
O.C.P.I .............................

REGISTRATOR,

ASISTENT REGISTRATOR,

DOSAR nr................/ anul ………

COMUNICAREA ÎNCHEIERII
DOVADA DE PRIMIRE ŞI PROCESUL VERBAL DE PREDARE

Astăzi ..........................., luna .................... anul .....................
Subsemnatul, agent .................................................................., având de înmânat încheierea nr. ....................... dată
de O.C.P.I. ...................., m-am deplasat în comuna, satul, oraşul, municipiul ........................................., str...............
....................................., nr. ................., bl. ................, sc. ........, et. ............., ap. ............., judeţul/sector.....................,
la adresa numită ........................................................................., unde:
1. Găsind pe ......................................................................, destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoana care
locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură sau funcţionarul însărcinat cu primirea
corespondenţei, serviciul personal, administraţia spitalului, comandamentul unitatii militare, administraţia locului
de deţinere*):
a) acesta a primit, semnând in faţa noastră; b) refuzând primirea, am afişat actul; c) primind actul, a refuzat să
semneze de primire; d) primind actul, nu a putut sa semneze de primire deoarece
...................................................................................................................................................................................
2. Am afişat actul: pe uşa principală a locuinţei destinatarului; pe uşa principală a clădirii, hotelului*);
a) persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primirea; b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost gasită; c) in lipsa
persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel vizat poate fi găsit; d) persoana vizată schimbându-şi
adresa, nu s-a putut afla (noua adresă este.............................................................................................................
...............................................................); e) persoana vizată fiind persoană juridică, s-a refuzat primirea.
Semnătura agentului,
L.S.
..............................................

Semnătura primitorului actului .............................................
Calitatea în care a primit actul .............................................
Actul de identitate al primitorului .........................................

*) se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii

