
 
 

ANEXA NR. 1.31 la regulament 

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ………………. 

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….……. 

 
Nr. de înregistrare ………..…………/……..…… 

 

 

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE 

Subsemnatul(a) ...................................……………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea …………………………..........…… 

str. ………………………….........……… nr. …......……..……, legitimat (ă) cu CI/BI seria …… nr. .............…………….., CNP 

..…………………………………………, tel./fax ………………...................................…… e-mail: ………….........……………………împuternicesc 

persoana fizică/juridică …………….……………………, conform contract/angajament nr….............data..........................................., pentru înregistrarea 

documentaţiei la OCPI şi vă rog să dispuneţi: 

I. OBIECTUL RECEPŢIEI: 

 - prima înscriere  

 - actualizare informaţii cadastrale:  

  - înscriere/radiere construcţii 

  - modificarea limitei de proprietate 

  - modificarea suprafeţei imobilului 

  - actualizare categorii de folosinţă/destinaţii 

  - repoziţionare 

  - alte informaţii tehnice cu privire la imobil 

 - documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT 

 - documentaţie de atribuire număr cadastral 

 - documentaţie pentru dezlipire/alipire teren 

 - documentaţie de prima înregistrare UI 

 - documentaţie pentru apartamentare 

 - documentaţie pentru 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:  

 - intabularea * ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - înscrierea provizorie ** ……..……………………………………………………………………………………………………………………. 

 - notarea *** ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

 - radierea **** ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

IMOBILUL: UAT_____________________________ 

 

Adresă imobil 

Nr. CF/  

Nr. cad (IE) Localitate 

Strada 

 (Tarla) 

Număr 

(Parcelă) 

Bloc Scara Etaj Ap. 

        

 

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : ……….................…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............................………………………... 
Solicit comunicarea răspunsului:   

□ prin poştă 

□ la sediul biroului teritorial 
□ fax nr……………………. 

 

Semnătura Proprietar                                                                                                                                                      Semnătura şi ştampila 

(persoană autorizată) 

……………………………………. 

 
 

 

Serviciu achitat cu chitanţa nr. . ***** Data Suma Cod serviciu 

    

                                                             
*       Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc. 

**       Act sub condiţie suspensivă, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă. 

***      Incapacitate, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, 

orice alte fapte sau drepturi personale etc. 

****      Drepturi reale, ipotecă, privilegiu. 

 


