
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TULCEA 

Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate 

 

Subsemnatul (a) ..............................................................................domiciliat(ă) în localitatea 

................................................. str. ...........................................nr......... bl........ scara...... ap....... 

legitimat(ă) cu CI/BI seria....., nr. ..................., 

CNP......................................tel..........................................prin prezenta vă rog să eliberați un 

duplicat a titlului de proprietate nr.  ............................ emis la data de ............................ , unitatea 

administrativ teritorială...................................................deoarece a fost: 

□ pierdut              □ distrus             □ deteriorat 

Declar pe propria răspundere având cunoștință de prevederile art. 292 din Codul Penal privind 

falsul în declarații, că am calitate de: 

 □ proprietar     □ moștenitor    □ împuternicit 

și că nu am încheiat acte translative de proprietate privind terenurile înscrise în titlul de proprietate 

pentru care solicit duplicat. 

Prezenta cerere se întemeiază pe prevederile art. 36 alin. 7 din ”Regulamentul privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum şi punerea în posesie a proprietarilor” aprobat prin H.G. 890 / 2005, cu modificările și 

completările ulterioare, drept pentru care atasez: 

- Anunț publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declaraţiei de pierdere sau 

distrugere; 

- încunoştinţarea scrisă a Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 

Privată Asupra Terenurilor Tulcea; 

- act doveditor al calității de proprietar / moștenitor / împuternicit   

 

 

 

Semnătură solicitant                                                                               Data 

.............................................                                                                     ...................... 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în 

scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă. 

 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi 

speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. 

 Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, 

cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o 

cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

 


