SIBIU

CERERE
Persoana fizică /Persoana juridică(nume , prenume/denumire) …………………......................
...................................................................................................................................................
CNP/CUI.........................................................................................................................
ADRESA/SEDIUL...........................................................................................................
Telefon............................................................................................................................

Către : OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU
Vă rugăm să aprobati furnizarea contra cost, în regim de urgentă
(se competează cu
DA sau NU), semnătură solicitant........................... a următoarelor produse: (hărti, planuri,
coordonate, cote,etc.)
Format planuri: analogic(tiparit)
, digital: scanat
georeferentiat
(se va specifica locatia prin: denumire judet, UAT, localitate, contur zona interes, coord. Stereo 70)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Produsele de mai sus mentionate vor fi achizitionate conform tarifelor în vigoare.
Lucrările pentru care sunt necesare produsele solicitate sunt următoarele:
........................................................................................................................................
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)................................................... împuternicit de către persoana fizică/juridică, declar
pe propria-mi răspundere că voi folosi produsele solicitate numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul
prezentei adrese. Mă oblig să nu transmit, copiez, comercializez si să nu facilitez accesul la aceste
produse unor terte persoane fizice/juridice.
În cazul în care se va constata încălcarea prevederilor legale privind protectia dreptului de proprietate
asupra produselor comercializate prin F.N.G., persoana fizică/juridică va suporta rigorile legii.

Semnătura solicitant ..................

Data .....................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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_sibiu@ancpi.ro*, formulând o cerere scrisă, datată şi
semnată sau la telefon: 0269-217477.
OCPI SIBIU/Str. Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Cod poştal 550324, Sibiu, Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Telefon: (0269) 217477 ; Fax: (0269) 218145; e-mail: sb@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
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