ANEXA Nr. 1.45
la regulament
CĂTRE
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….……
Nr. de înregistrare …..…………/……..….
CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE / RECEPȚIE A LUCRĂRII

Subsemnatul (a) ............................ domiciliat(ă) în localitatea ………… str. ……… nr. …......……,
legitimat (ă) cu CI/BI seria …… nr. .............…………….., CNP …………………………………, tel./fax
……………….............. e-mail: ………….........…, persoana fizică / juridică autorizată, posesoare a
certificatului de autorizare categorie………… seria……. nr…….... eliberat de …………….., la data
……………, solicit:
I. OBIECTUL CERERII :
 - emiterea avizului de începere a lucrării;
 - recepția tehnică a lucrării de specialitate:
II.TIPUL LUCRĂRII:
...........................................................................
III.EXECUTANT:
............................................................................
IV.BENEFICIAR:
..............................................................................
IMOBILUL este identificat prin: UAT ……………………………..
Adresă imobil
Strada

Nr. CF/
Număr

Localitate

Bloc
(Tarla)

(Parcelă)

Semnătura și ștampila

………………………….
(persoană autorizată)

Scara

Etaj

Ap.

Nr. cad
(IE)

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poștală etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind
evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul Civil,
Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor
autorități publice, în condițiile legii. În acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor Dvs. prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte
informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția
datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264
554165, 0364 101253.

