
ANEXA NR. 1.32 la regulament

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_........................................@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: .................................. 

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

DECLARAŢIE  

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

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

nr. ......................., CNP....................................., prin prezenta declar pe propria răspundere, în 

calitate de proprietar/ posesor/ persoană interesată al imobilului situat în .................................. 

....................................................., sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul 

în declaraţii, că:  

□ am indicat persoanei autorizate limitele şi vecinii imobilului, în vederea întocmirii 
documentaţiei cadastrale; 

□ am fost informat(ă) şi solicit înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a 
suprafeţei rezultate din măsurători de ............... mp, comunicată de persoana autorizată;  

□ am fost informat(ă) şi sunt de acord cu poziţionarea incertă a imobilului şi a consecinţelor 
ce decurg din acest lucru;

□ am adus la cunoştiinţa 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............... 

□ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine, ........................, au fost convocaţi şi nu 
s-au prezentat la convocare.

Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate 

............................................../autorizaţie categoria.......serie........nr.......... a următoarelor acte 

doveditoare ale dreptului de proprietate .........................................................., în vederea

identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, 

participând la măsurătoare.  

Data .............................

Proprietar
……………………………………
(semnătură) 

Semnătura și ștampilă, 

...............................
(persoană autorizată)


