ANEXA Nr. 1.39.
PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE
Încheiat la data ........................................

Subsemnaţii proprietari:

Nume

Prenume

CNP

am procedat la recunoaşterea şi stabilirea limitei şi vecinătăţilor imobilului:

Adresă imobil
Localitate

prezentat în schiţă:

Strada
(Tarla)

Număr
(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr. CF/
Nr. cad
(IE)

Latura
(de la punctul
până la punctul)

Lungimea
(m)

Felul
materializării

Vecin
(numele şi
prenumele/denumirea)

Semnătura vecinului

Subsemnaţii, proprietari ai imobilelor învecinate imobilului descris mai sus, recunoaştem limitele stabilite prin prezentul procesverbal şi prezentat în schiţă, fiind de acord cu acestea.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ….. exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru
documentaţia cadastrală) şi conţine …… pagini.

Semnături proprietari

Semnătura şi ştampila

…………………………………….
…………………………………….

....................................

…………………………………….

(persoană autorizată)

…………………………………….

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_Mures@ANCPI.RO, formulând o cerere scrisă,
datată şi semnată sau la telefon: 0265-211338.

