
ACESTA ESTE UN MODEL DE COMPLETARE A CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ
Comelelarea câmpurilorce contin informatii de CULOARE ROSIE ESTE OBUGATORIEII!
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OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAŞOV.
BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV

Ne. de hregistare lenea
CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule registrator,

Subsermnatula) FERESC ION.
3 z dericiat (2) în

localitatea ERAȘOV/. a: ZIZINULUI au a)
ni S

legiimat (a) cu CUBI seria EV. nr. 1234567. „ENE j2967Baidiz. i

tei tax 0468.000.000, mai Fobecă abolarnal ro, prin rrandatarul
seva cometeta numelaȘu poiușisa va anexa procura au imeutenctea...... vă rog sa dispuneti

Pentruobiectinscrierii vă ruaărm să aveti în vedere si notele de subsol

= îneabularea? SE Va nenţiona dreatul real care poate fi drepl de proprietate,uz, uzurtuet
ahtale, serviule, ipoleca,priieaiu, concesiune, adinistrare, folosiniă gratultă.

-. înscrierea provizorie ** Șe cere doar pentru dremlunie realede Ina sus alunci cand adesea,
Sunt sub condiie, sunt inscrise dele provizonu, hotararea judecatoreasca, nu este definita

-. notarea" fanabiectul nafări dat ae drepturi decăl cele reale, fate. i ranorțurijundice.
„pentru care legea a prevazut exares forraltatea notă

-. radierea vre 56.44 mentiona dreptul actul sau faptulcară se solii2 Îi adi din căitea,
funciară.

este identificat prin Cartea Funciaranr. 100000, a comunei/ orasului/ municipiului
BRASOV, si numarul cadastrali imorilulu 100006, ar 14884473. se ciao0 urari adi, 683 purarălearane., Snuat în
st. CALEA BUCUREȘTI

e
MÂ6Ă. bl[Biaue SCAra Fum p.m.cermuna/ oras! municipiu BRAȘOV.

CTUL JURIDIC, care justiica cererea, anexatîn originalsauîn copie legalizata:
Cantractde vanzare cumparare. v: 145/2016 ja NE. Marinescu Jen.
Adeverinta nr.5690/14 08.2014 Priverie Brasov.

Atenţie! Vă rugăen sa bifat ogiunea dumnearoașiră de comunicare a încheieri și exrasului

Solicit comunicarearaspunsului

prinposta DI |iaseău Beer DI|ta m
Carrpurie privind tantul var îi completate de referentul care Înregistrează cererea

S-a achitat tantul de. ieiprn chitanta n. Î. cucodul
rr.

DATA 01....1 12 120.46, SEMNATURA.
AMP OBLIGATORIU

Ad ubcanie sperahear hbcatoreita eset, Si
incapator ad cond ezita ex e icrmenealurea, roata prondurea de înararmresect judo si
ăgirăe, imbarcarea ete, său îpro sup mobîn ca, dee atee en repunered.mm. Dreriree,ptea,pegu


