ANEXA Nr. 1
CERERE PENTRU CONSULTARE
REGISTRU PROPRIETARI DUPĂ NUMELE/DENUMIREA PROPRIETARULUI LA
NIVEL NAŢIONAL, ÎN FORMAT ELECTRONIC
Către,
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREŞ
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ_____________
Subsemnata/Subsemnatul/Subscrisa…......................... domiciliat (ă) în/cu sediul în
localitatea............................. str. ................... .........nr...........bl........... sc...., et...... ap.
,sector ....
nr./judeţul ................. identificat cu Bl/CI, seria......., nr..............eliberat de ……..../CUI
………
reprezentat/ă prin………………………...domiciliat în str…………………………. , nr……, bl….,
sc…., et…, ap….. nr… ./judeţul …………, identificat cu Bl/Cl, seria …, nr….... eliberat de
……………, conform……………. procurii/împuternicirii nr
…………..... /
………….
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi consultarea Registrului proprietarilor după numele/denumirea
proprietarului, în format electronic, în vederea identificării numărului de carte funciară şi a
numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor care,
figurează …………
au figurat …………
înscrise în cartea funciară pe numele persoanei fizice/juridice cu următoarele date de identificare:
NUME, PRENUME
DENUMIRE
CNP
CUI
S-a-.achitat tariful de ................ prin chitanţa/OP nr .................. / .................. reprezentând
contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul 2.7.9 din ODG nr. 16/2019, cu mod/fieările şi
completările ulterioare.
Prin .completarea şi semnarea prezentei cereri îmi dau acordul cu privire la colectarea şi preiucrarea datelor cu
caracter personal de către ANCPI prin mijloace automate/manuale în scppul soluţionării cerehi formulate, precum şi la
nedivulgarea informaţiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor
din registrul proprietarilor în format electronic al ANCPI, eliberate în urma consultării.
Informaţiile puse la dispoziţia ANCPI sunt destinate soluţionării cererilor, gestionate şi prelucrate în baza unor
dispoziţii legale.
Precizez că datele menţionate în cerere au fost obţinute prin mijloace legale, iar utilizarea lor priveşte exclusiv
realizarea unor scopuri şi interese legitime

Data___________

Semnătura_______

NOTĂ: * Conform GDPR, persoanele vizate beneficiaza de dreptul la informare, de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucraril, dreptul la portabilitatea date/or, dreptul la notificarea destinatarilor privind
rectificarea,stergerea ori restrictionarea date/or cu caracter personal, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizi
individuale. In exercitarea drepturilor dumneavoastra prevazute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice
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. .De asemenea, ve este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei si de a
depune o plangere in fataAutotitatii Nationale de Supraveghere a Prettier-aril Date/or cu Caracter Personal. Datele dumneavoastra
cu caracter personal sunt pastrate de ANCPI in conformitate cu prevederile legate referitoare la arhivarea documentelor

