
ACESTA ESTE UN MODEL DE COMPLETAREA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ
Complelarea câmourior ce contin inlormalii de pULOARE ROSIE ESTE OBLIGATORIE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV.
BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRASOV.

Nr. de înregistrare urare Peel

CEREREDE ÎNSCRIERE

Domnule registrator,

Subsermnatula) POPESCU ION,
- dorniciiat (4) în

locaitatea, BANO, ar ZIZINGLUI ar. 46R.
4

legiirat (2) cu CBI sera &V. nr. 1244867 „CNP /Ziăârăsiăi -

tei/ac 0468 000 300. e-mail. pâgeciabelbarnal re. prin mandararul
so vaomeeta numelemalaipittava nea procura at meutemeraa va rog sa ispuneti

Pentruobiectul inscrieri vă 1uaăm să aveti în vedere si notele de subsol

- întapulareaSe va rertiane dreplul reg! cere poate fi. drepl de propritate, uz, uzul
ahtale serve, ionleca.priieai, concesiune, acimnistare, loosintăaratul.

- înscrierea provizorie ** șe cere doar pentru drenlurnile realede maisus atunci cand acestea.
SUrt sub canche, sunt Inscrise del provzonu, holararea deceloreaseanu estedefinire

- notarea ** fac obiectul notării doar.alte. drepturi decât cele reale, fate. si raporturi juridice.
„penin care legeaa prevazut exores formmalalea notării

-. radiereaSE VA rTentiona Areolul, actul șau (motul cară SE solicla Tadlăi din Cărtea,
funciară.

este identificat prin Cartea Funciaranr. 100000, a comunei/ orasului municipiului
BRAȘOV. „Si numarul cadastral
al imobilul f00006, rev 14867473! să pane seca atpractică i urari iopoorane., situat în
str. CALEA BUCUREȘTI

+ M46Â., bl.16..... Seara.F.u., pda,Coruna oras municipiu BRAŞOV

ACTUL JURIDIC, care justiica cererea, anexat în original sau în copie legalizata
“Contract de vanzare curnparare nr.145/2016 la NP Macinescu lon.
Adeverinta nr.5690/14 052014 Privarie Brasov.

Atenţie! Vă nugăen sa bifat ogiunea dumnearoașiră de comunicareaîncheieri si exrasului

Solicit comunicarearaspunsului

prinpesta DI |iasedulBCei DI|fa m
Carnpurie privind Tanful vorTi corvoletate de referentul care Înregistrează cererea

S-a achitat tariul de: =
leiprin chitanta rr. Î.... cucodul

nr.

DATA 07.....7.12. 120 16. SEMNATURA.
CÂMP OBLIGATORIU!

PERETE SERI26 subcanate speria ha
în. Iompazăaeiaa ai cond ezoldane cu cu tmen Iura preeninea,pr dunea

de
îaranare,sechestu idar 3săiăa,csimbara eoguă ele, scău îi prăbe sup mobîn ca, once te re ca repune analed.m. Drefiree tea, plegu


