CERERE PENTRU ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVĂ
Către,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău - Bacău, str. I.S.Sturza, nr. 78

Subsemnatul(a)/Subscrisa _________________________
_______________________
__________________,

cu domiciliul în:

legitimat cu BI/CI/PAŞAPORT seria____ nr______________, CNP/CUI

prin mandatar_________________

în calitate de persoană interesată(*)
*vă rugăm să selectați categoria în care vă încadrați:
o

Parte a actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;

o

Persoană îndreptățită să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat
la baza înscrierii în cartea funciară;

o

Succesor universal sau cu titlu universal al persoanelor indicate la punctele 1 și 2, astfel cum sunt moștenitorii
părților actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;

o

Succesor cu titlu particular al persoanelor indicate la punctele 1 și 2, atunci când invocă un drept ce constituie un
efect al actului sau faptului constatat prin înscris ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt (de exemplu
cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris);

o

Titularul unui drept de preempțiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convențional sau
legal al uneia dintre părțile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părți ori
creditorul uneia dintre părți, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de nealienabilitate cu privire la dreptul
constatat prin înscris;

o

Instanțele judecătorești, instituțiile și organele de cercetare și urmărire penală, instituțiile publice de recuperare a
creanțelor fiscale/bugetare ale statului, notar public și orice altă autoritate sau instituție publică abilitată legal în
acest sens;

o

Reclamant într-o acțiune care privește imobilul înscris în cartea funciară.

prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi eliberarea de copii, din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, a
următoarelor documente: _______________________________________________________ în legătură cu
imobilul/imobilele situat(-e) în: ________________________ înscris în cartea funciară nr_____________ a localităţii
______________, având numărul topografic/cadastral _______________ intabulat în favoarea numitului/numitei
_________________

Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care
am luat la cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva OCPI Bacău solicitate.
S-a achitat tariful de ______ lei, prin chitanţa nr__________/______________reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru
serviciul cu codul ________
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