ANEXA Nr. 1.23.

Nr. ................../….. /….. / 20......
CERERE
pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare
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 eliberaţi un extras de carte funciară pentru informare, privind
imobilul situat în comuna/oraşul/municipiul .................................., str. ……........................,
nr........... bl...., scara......, ap........, având cartea funciară nr.………….................. a localităţii
........................................................, cu nr. cadastral .........................................., necesar la
............................................................................................................................. .
Solicit comunicarea încheierii şi/sau a extrasului de carte funciară pentru
informare:
prin poştă [ ]

la sediul BCPI [ ]

fax [ ]

e-mail [ ]

S-a achitat tariful de.................... lei prin chitanţa nr..................... /../.. 20..., pentru
serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.....
Data:
........../........../20.........

Semnătura:

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.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ
INFORMARE
Cum obțin un extras de carte funciară dacă NU am acces prin internet la
epay.ancpi.ro ?
RĂSPUNS: prin poștă, curier sau e-mail
 PENTRU SOLICITAREA:
1. Unui EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE sau
2. O copie după documente din arhiva Biroului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (BCPI) (copie: carte funciară, documentație cadastrală sau dosar de
întabulare, etc.).
 VĂ RUGĂM SĂ:
1. COMPLETAȚI FORMULARUL TIP DE CERERE, pe cerere trebuie menționat numărul
cărții funciare sau numărul dosarului pentru care se cere copia. Pentru copii
după acte, se depun suplimentar acte doveditoare privind justificarea interesului
conform prevederilor art. 883 Cod civil,
2. ACHITAȚI TARIFUL AFERENT în sumă de 25 RON / dosar sau imobil, prin
mandat poștal sau ordin de plată bancar.
3. TRIMITEȚI PRIN POȘTĂ SAU CURIER la adresa Biroului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară sau prin e-mail, cererea completată și mandatul poștal
sau ordinul de plată.






BCPI Târgu Mureș: Tg. Mureș, Str. Căprioarei, nr.2, cod poștal 540314, bcpi.targumures@ancpi.ro,
BCPI Sighișoara: Sighișoara, Str. Libertății, nr. 14, cod poștal 545400, bcpi.sighisoara@ancpi.ro,
BCPI Reghin: Reghin, Str. Duzilor, nr. 25, cod poștal 545300, bcpi.reghin@ancpi.ro,
BCPI Târnăveni: Târnăveni, Str. Republicii, nr. 61, cod poștal 545600, bcpi.tarnaveni@ancpi.ro,
BCPI Luduș: Luduș, Str. Republicii, nr. 26, cod poștal 545200, bcpi.ludus@ancpi.ro.

 RĂSPUNSUL Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară vă va fi comunicat,
conform opțiunii marcate pe cerere, prin poștă sau prin email.
Plata tarifelor pentru serviciile publice prestate de OCPI Mureș, potrivit Ordinului ANCPI nr. 16/2019,
se poate face prin mandat poștal, virament bancar sau ordin de plată și OBLIGATORIU:
 în contul: RO26TREZ476501503X016556 deschis la Trezoreria Târgu Mureș,
 Cod de Identificare Fiscală: 9941766,
 Beneficiar: OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ.
NOTĂ:
 În cazul mandatului poștal sau a ordinului de plată, perioada estimată de procesare a plății între Poșta
Română/Bancă și TREZORERIA STATULUI poate dura între trei și șapte/opt zile lucrătoare, datorită
termenelor de decontare interbancară, iar soluționarea cererii se face numai după confirmarea plății, prin
identificarea acesteia în extrasul de cont al OCPI Mureș deschis la TREZORERIA Municipiului Târgu Mureș.

 Pentru a putea identifica sumele achitate, în extrasul de cont al OCPI Mureș, vă rugăm să precizați la
explicația mandatului poștal sau a ordinului de plată (detalii plată sau reprezentând) numele
persoanei pentru care urmează sa se presteze serviciul, numărul de carte funciară sau numărul
cadastral și localitatea, precum și serviciul solicitat. Exemplu: Popescu Ion, Carte Funciară 120000 Tg.
Mureș, Extras CF.

Pentru informații suplimentare referitoare la completarea cererilor și a
modalității de plată a tarifelor pentru serviciile publice prestate de OCPI Mureș,
sunați la telefon CALL-CENTER 0743/01.74.56.

