
                                           Nr. de înregistrare ........................../............/............./2019 
 

CERERE PENTRU  
CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ – 2.7.1 

   
  Către,   
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea 
  Strada General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 
   

Subsemnatul(a)……….…………………………………………..……………………………………………
…………cu domiciliul în: ….……………………………………… 
…………………………………………………………...., legitimat cu BI/CI/PAȘAPORT seria . . . . . . . nr. . . . . . 
. . . . ., CNP . …………………………………………… . . . ., prin prezenta vă rog să-mi aprobați 
consultarea, din arhiva biroului de cadastru și publicitate imobiliară, a următoarelor documente:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

în legătură cu imobilul/imobilele situat(-e) în:…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… .  

înscris în cartea funciară nr. ………………………………..a localității ……… …….………………………., 

având numărul cadastral ……………………intabulat în favoarea numitului/numitei…………………………… 
    Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispozițiile 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, în sensul 
nedivulgării informațiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoștință, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva OCPI 
Vâlcea, solicitate pentru consultare.  Declar pe propria răspundere că am calitatea de persoană interesată, conform dispozițiilor art. 66 
alin. 3 din Ordinul nr. 700/2014. 
 
    S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin chitanța nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru 
serviciul cu codul 2.7.1 
 

Consultarea documentelor din arhivă se face pe baza unei programări la arhivarul instituție, în termen de 1 zi 
lucrătoare, pe baza cererii înregistrate în RGI, cu achitarea tarifului minim de 10 lei/15 minute. În cazul în care consultarea 
durează mai mult de 15 minute, diferența de tarif se va achita ulterior. 

DATA  

                                                                                               SEMNĂTURA 
 
 
 

 
 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.  

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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 
 
 
 
                                      



           
                                                                                                          Nr. de înregistrare ........................../............/............./2019 
     

CERERE DE ÎNSCRIERE  
  Către,   
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea 
  Strada General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 

 
Subsemnatul(a)……………………………………….............................................................................................. ……………………… 
domiciliat(ă) în localitatea.............................................................................................................................................................................., 
str. ...................................................................................................................................................., nr. ........, legitimat(ă) cu CI/BI seria 
............ nr. ………................, CNP........................................................................................................, tel./fax …………............................. 
e-mail: ........................................................... prin mandatarul ….............................................................................., 
CNP/CUI................................................................................................., vă rog să dispuneți: 
 
OBIECTUL ÎNSCRIERII:  
 - intabularea*) ……………………………………………………………………………………… 
 -  înscrierea provizorie**) ……………………………………………………………………….. 
-  notarea***) ……………………………………………………………………………………… 
-  radierea****) ……………………………………………………………………………….……. 
 
  IMOBILUL: 
este identificat prin cartea funciară nr........................................................... a comunei/orașului 
/municipiului…………………………………………………….…………și numărul cadastral al imobilului 
.............................................., situat în str. ..........................................................................................., nr. ..............., bl. ............., scara 
............, ap. .........., comună/oraș/municipiu ............................................................................................  
    
ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: 
………..……………….…………………..………….……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

         Solicit comunicarea încheierii și/sau a extrasului de carte funciară pentru 
informare:*****)                       

    prin poștă   []    la sediul BCPI  []    |fax    []       e-mail  []    
 
S-a achitat tariful în sumă de ...........  ….  . lei prin chitanța nr. .. …………………………..../20....….cu codul…….. ................... 
 
Data                                       Semnătura 
  

___________________ 
*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.  
**) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.  
***) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte 
sau drepturi personale, etc.  
****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu. 
*****) Se va completa una din variantele de comunicare 
 
 
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 OCPI cu o cerere scrisă, 
datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 
OCPI, 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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 
 



 

                      
Nr. de înregistrare . ……......../........./…..../2019  

 
CERERE 

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare  - 2.7.2 
 

Către,   
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea 
Strada General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 

 
Domnule/Doamnă referent, 
 
Subsemnatul (a)………………………………………............................................................................... domiciliat(ă) în 
localitatea …………………..................................... str. ...........  …  …..................................................................  
nr…….…,legitimat(ă) cu CI/BI……., seria …….... nr. ...................., CNP ......................................................................,  
tel/fax ............................., e-mail: ............................., vă rog să-mi eliberați un extras de carte funciară pentru 
informare*, privind imobilul situat în comuna/orașul/municipiul............................................................, 
str……………………….. ......................................................., nr. ..........bl. …..., scara ……...., ap. ...............,  
având cartea funciară nr. ………………............... a localității ................................................., cu nr. cadastral 
......................................., necesar la ................................................................................ 
 

   Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:                      
    prin poștă  []    la sediul BCPI  []    |fax  []       e-mail  []    

 
 
S-a achitat tariful de .............. lei prin chitanța nr. ........................./……/……/ 2019, pentru serviciul de publicitate 
imobiliară cu codul nr. 2.7.2 
 
 
* PENTRU EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ DE INFORMARE SOLICITAT PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI 
DE PLATĂ ON LINE (epay.ancpi.ro, disponibilă și în afara programului de lucru al OCPI) TARIFUL ESTE DE 20 
LEI, IAR EXTRASUL SE FURNIZEAZĂ PE LOC (cu condiția ca imobilul să fie în e-Terra); 
* PENTRU EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ DE INFORMARE SOLICITAT LA REGISTRATURĂ – TARIFUL 
ESTE 25 LEI SI SE FURNIZEAZĂ ÎN CEL MULT 1 ZI LUCRĂTOARE  (cu condiția ca imobilul să fie în e-Terra) 
*PENTRU EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ DE INFORMARE SOLICITAT DIN CĂRȚI FUNCIARE 
NECONVERTITE TARIFUL ESTE 25 LEI, ÎN REGIM NORMAL (2 ZILE LUCRĂTOARE**) SAU 125 LEI, ÎN 
REGIM DE URGENȚĂ (1 ZI LUCRĂTOARE**) 
**ZIUA ÎNREGISTRĂRII CERERII ÎN RGI NU INTRĂ ÎN CALCULUL TERMENULUI 
 
 
Data                                      Semnătura 
……/……/2019 
 
              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. 

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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 



 
 

              

    
                                                                                                    Nr. de înregistrare …........../…...../……..../2019  

CERERE 
pentru eliberarea unui certificat de sarcini – 2.7.4 

Domnule/Doamnă asistent-registrator, 
 
Subsemnatul(a)………. …….………………………………………………………….......................... domiciliat(ă) în 
................................................................. str. ....................................................................., nr. ……...., bl……. ..., sc. ...... 
et.….., ap. ….., județ/sector…………….………........,tel/fax..........................., e- mail……………………………….cod 
poștal....................,identificat cu B.I./C.I. seria….... nr. ......... .…………eliberat de ............................ . 
Vă rog să-mi eliberați un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea 
domnului/doamnei………………………………………....................., compus din (teren si/sau construcții, 
suprafață)…………………………….…… …………………………………………………………….. ….........., 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
cu următoarele vecinătăți: 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………., 
imobilul situat în str……..……. ....................... nr. …......, bl. …......, sc. …....., et. …...., ap. …....., sector/județ 
............................................ pentru intervalul de la data de …..….…........................până în prezent, proprietarul anterior 
fiind ............................................................................ domiciliat în ……..………………......................... str. 
………….............................. nr. ….., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, județ/sector .................................................. . 
 

         Solicit comunicarea încheierii și/sau a extrasului de carte funciară 
pentru informare:                       

    prin poștă  []    la sediul BCPI  []    |fax  []       e-mail  []    
 
 
S-a achitat tariful de .......... lei prin chitanța nr. ........./…......, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.2.7.4. 
TARIFUL ESTE DE 100 LEI/CERTIFICAT/BCPI, ÎN REGIM NORMAL (4 ZILE LUCRĂTOARE*), SAU 500 LEI ÎN 
REGIM DE URGENȚĂ (2 ZILE LUCRĂTOARE*) 
*ZIUA ÎNREGISTRĂRII CERERII ÎN RGI NU INTRĂ ÎN CALCULUL TERMENULUI 
Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane  
Certificatul se eliberează doar în condițiile în care imobilul (teren cu sau fără construcții) nu este înscris în 
evidențele de cadastru și carte funciară. 
În vederea soluționării cererii, solicitantul va anexa actul de proprietate al imobilului/adeverinta de la primarie/ 
certificat fiscal și schița imobilului, sau orice înscrisuri care pot ajuta la soluționarea acesteia (art. 65 alin. 6 din 
Ordinul nr. 700/2014) 
          Data                            Semnătura 
……/……/20……  

              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. 

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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 



 
 

      

 
        Nr. de înregistrare ............./....../….../2019 

 
CERERE 

privind identificarea numărului cadastral  
și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului  - 2.7.6  

  Către,   
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea 
  Strada General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 

 

Subsemnatul/(a)/Subscrisa……..……………………………….……………………………………..…,CNP/CUI 
………………........................................................, cu domiciliul/sediul în …………….…………..……………, 
str. ……………………..…………………….…, nr. ……., bl. ….., sc. ……, et. ……, ap. ….., 
județul/sectorul…………………………, legitimat/(ă) cu BI/CI/Pașaport seria ….., nr………….. …..., vă rog să-
mi eliberați un certificat privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral al/ale 
imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului ……………………..………………………..…….. . 

   

         Solicit comunicarea certificatului:                       
    prin poștă  []    la sediul BCPI  []    |fax  []       e-mail  []    

    
 
S-a achitat tariful în sumă de ………….. lei prin chitanța nr. …………..……/20….., cu codul 2.7.6. 
 
TARIFUL ESTE DE 10 LEI/PROPRIETAR/BCPI, ÎN REGIM NORMAL (10 ZILE LUCRĂTOARE*), SAU 50 LEI ÎN 
REGIM DE URGENȚĂ (3 ZILE LUCRĂTOARE*) 
*ZIUA ÎNREGISTRĂRII CERERII ÎN RGI NU INTRĂ ÎN CALCULUL TERMENULUI 
Art. 216 alin. 1 din Ordinul 700/2014 – certificatul va fi întocmit de către asistenti. 
 
 Data                           Semnătura 
 
 ……/……/20……  
 
 

              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. 

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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 
 

 



            

 
                                                                                   Nr. de înregistrare ............./....../….../2019 

 
CERERE 

privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale 
acestuia – 2.7.8 

 
  Către,   
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea 
  Strada General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 

 
 Subsemnatul/(a)/Subscrisa…………………………………………………………….…..………, CNP/CUI 
…………………….…......................, cu domiciliul/sediul în …………………………………………, str. 
………………………………, nr. ……., bl. ….., sc. ……, et. ……, ap. ….., județul/sectorul……       …..………, 
legitimat cu BI/CI/Pașaport seria ..….., nr. ……  .…….…, în calitate de …………………………………………… 

…………………., cu privire la imobilul situat în …………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..*) vă rog să-mi eliberați un certificat care atestă că 
imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.  

         Solicit comunicarea certificatului:                       
    prin poștă  []    la sediul BCPI  []    |fax  []       e-mail  []    

  
S-a achitat tariful în sumă de …… lei prin chitanța nr. …………/20….., cu codul 2.7.8 
TARIFUL ESTE DE 100 LEI/CERTIFICAT/BCPI, ÎN REGIM NORMAL SAU 500 LEI ÎN REGIM DE URGENȚĂ 
Art. 216 alin. 2 din ordinul 700/2014 – certificatul va fi întocmit de către asistentul registrator pe baza referatului 
întocmit de inspectorul de cadastru. Cererea se soluționează pe flux integrat. 
Certificatul se eliberează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte 
funciară. 
În vederea soluționării cererii, solicitantul va anexa actul de proprietate al imobilului/adeverinta de la primarie/certificat 
fiscal și schița imobilului, sau orice înscrisuri care pot ajuta la soluționarea acesteia  
 
 Data       Semnătura 
……/……/20…… 
 
__________________ 
*) se vor completa, după caz, localitatea și județul, strada și numărul, bloc, etaj, apartament, (pentru imobile/unitati individuale din intravila) respectiv tarla, parcelă și 
vecinatati (pentru imobilele din extravilan) 

 
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.  

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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 
 

 
 



 

      Nr. de înregistrare ............./....../….../2019 

 
 

CERERE  
PENTRU COPII CERTIFICATE ALE DOCUMENTELOR EXISTENTE IN ARHIVA 

OCPI VÂLCEA – 2.7.5 
 
  Către,   
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea 
  Strada General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 
 
Subsemnatul(a)……….…………………………………………..…………………………………………………………..cu 
domiciliul în: ….……………………………………… …………………………………………………………...., legitimat 

cu BI/CI/PAȘAPORT seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . …………………………………………… . . . ., prin prezenta vă 
rog să-mi aprobați eliberarea de copii certificate a următoarelor documente din arhiva biroului de cadastru și publicitate 

imobiliară:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

în legătură cu imobilul/imobilele situat(-e) în:…………………………………………………………………………………. . 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

înscris în cartea funciară nr. . . . ….. .   . . . . . a localității . . ……   …….…………….. . ., având numărul topografic/cadastral 

. . . . . ….. ………….intabulat în favoarea numitului/numitei……………………………………………… . . . . . . . . . .  

……………………………………………………………………… 

Declar pe propria răspundere că am calitatea de persoană interesată, conform dispozițiilor art. 66 alin. 3 din 
Ordinul nr. 700/2014. 
TARIFUL ESTE DE 25 LEI/dosar 

 
    S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin chitanța nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru 
serviciul cu codul 2.7.5. 
 

DATA                                                                                                 SEMNĂTURA 
 
  

 
 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.  

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_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: 0250/744150, interior 125. 
 
 
 

 
 


