
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD                   Anexa 1.31 
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD 

Nr. de înregistrare/data ................./....................... 
CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE 

 Subscrisa comuna Zadareni prin Primar Petri Doina, tel./fax-, e-mail: -, împuternicesc 
persoana juridică S.C. GEO-TOPO S.R.L., conform contract nr. ........ data 2017, pentru 
înregistrarea documentaţiei la OCPI şi vă rog să dispuneţi: 

I. OBIECTUL RECEPŢIEI: 
□ – prima înscriere 
□ – actualizare informaţii cadastrale: 

 – înscriere construcţii 
 – notarea adresei 
o – actualizare destinatie teren,  
o – modificarea limitei de proprietate 
 – modificarea suprafeţei imobilului 
o – alte informaţii tehnice cu privire la imobil 

□ – documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situate pe alt UAT 
□ – documentaţie de atribuire număr cadastral 
□ – documentaţie pentru dezlipire/alipire teren 
□ – documentaţie de primă înregistrare UI 
□ – documentaţie pentru apartamentare 
□ – documentaţie dezlipire/alipire UI 
□ – documentaţie pentru reapartamentare 
□ – documentaţie  pentru mansardare 
□ – documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate 
□ – documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase 

II. OBIECTUL ÎNSCRIERII: 
□ – prima înscriere 

 – înscriere construcţii 
 – modificarea suprafeţei imobilului 
 – notarea adresei 

□ – înscrierea provizorie  
□ – radierea  

Imobilul: UAT Zadareni 

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:  
Hotarare de consiliu local nr............................., -,  -,  -,  -,  
Solicit comunicarea răspunsului:   □ prin poştă         □   la sediul biroului teritorial          □  fax 

        Proprietar                                                                                  Semnătura şi ştampila 
             Comuna Zadareni 

    Primar Petri Doina                                                                 S.C. GEO-TOPO S.R.L. 
 
 

Serviciu achitat cu chitanţa nr. Data Suma Cod serviciu 
  60lei 2.5.4. 

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace 
automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe 
documentele din arhivă.  
     Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul 
civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.  
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele 
prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți 
adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de 
a vă adresa justiției.  

Adresă imobil Nr. CF/ 
 

Nr. Cad (IE) 
Localitate Strada 

(Tarla) 
Număr 

(Parcelă) 
Bloc Scara Etaj Ap. 

Zadareni intrav.sat 
Zadareni 

- - - - - nr.cad.589   I 



Anexa 1.32 
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BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD 
 

 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

 
 Subscrisa comuna Zadareni prin Primar Petri Doina, în calitate de proprietar al imobilului 
cu nr.cad.589 situat în UAT Zadareni intrav.sat Zadareni, nr.- prin prezenta declar pe proprie 
răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, că: 

  
 am indicat persoanei autorizate limitele imobilui, în vederea întocmirii documentaţiei 

cadastrale; 
 am fost informat şi solicit înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a 

suprafeţei rezultate din măsurători de 9629 mp, comunicată de persoana autorizată; 
 am adus la cunoştinţa tuturor proprietarilor informaţiile mai sus menţionate, aceştia fiind 

de acord cu întocmirea documentaţiei şi înregistrarea ei la OCPI. 
 imobilul nu se află în litigiu/se află în litigiu – cu imobilul ID -, nr. dosar-, instanţa -, 

obiect -, 
 

Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate S.C. 
GEO-TOPO S.R.L./ autorizaţie categoria I serie RO-B-J nr. 0501 a următoarelor acte 
doveditoare ale dreptului de proprietate:  

□ Hotarare de consiliu local nr............................. 
□ - 
□ - 
□ - 

în vederea identificării limitelor bunului imobilul măsurat, pentru executarea documentaţiei 
cadastrale, participând la măsurătoare. 

 
 
        Data 29.12.2017 
 
 
       Comuna Zadareni 
     Primar Petri Doina      
        Semnătura şi ştampila 
  
 
 
 
 
 

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace 
automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe 
documentele din arhivă.  
     Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul 
civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.  
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele 
prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți 
adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de 
a vă adresa justiției.  

             


