OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
TULCEA

Datele de identitate ale solocitantului: (CNP, numele,prenumele,adresa)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Vă rugăm să aprobaţi furnizarea următoarelor informaţii: _____________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(schiţă teren, plan încadrare în zonă, etc; Localitatea, denumire loc, nr. titlu, nr. tarla
Nr. parcelă, nume titular), care vor fi achiziţionate conform tarifelor aprobate prin Ordinul Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, nr. 1738 publicat în Mon.
Of. nr. 959 din 24.12.2015.
Documentele sunt necesare pentru:
_________________________________________________________________________________
Ne angajăm să utilizăm informaţiile numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitărilor şi să nu folosim, să nu transmitem
şi să nu facilităm accesul la acestea în alte scopuri decât cele pentru care au fost achiziţionate.
S-a achitat tariful de ………………. Lei, prin chitanţa nr. ……………./2014, pentru serviciul:

Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă, cu anunţ prealabicu 24 de ore (tarif / oră)
cod 1.2.1
15 lei

Servicii poziţionare GNSS în timp real – ROMPOS (tarif / oră)
cod 1.2.2
0 lei

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice tipărite (foaie de hartă)
cod 1.2.3
40 lei

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – raster(tarif / strat pe foaie de hartă)
cod 1.2.4
30 lei

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – vectorial (tarif / strat pe foaie de hartă) cod 1.2.5
120 lei

Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D (tarif / punct)
cod 1.2.6
15 lei

Copii certificate ale planurilor şi hărţilor (tarif pe foaie de pl./hr.)
cod 1.2.7
30 lei

Plan parcelar în format digital (tarif / hectar)
cod 1.2.8
5 lei

Plan parcelar analogic (tarif / plan)
cod 1.2.9
20 lei

Ortofotoplan rezoluţie 0,5 – 2 m (tarif / km2)
cod 1.2.10
20 lei

Ortofotoplan rezoluţie 0,1 – 0,4 m (tarif / km2)
cod 1.2.11
100 lei

Aerofotograme (tarif / fotogramă)
cod 1.2.12
150 lei

Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5 – 10 m (tarif / km2)
cod 1.2.13
10 lei

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1 – 20 metrii (tarif / km2)cod 1.2.14 50 lei

Model numeric al terenului cu densitatea punctelormai mică de 20 m (tarif / km2)
Cod 1.2.15
15 lei

Consultare documente din arhivă (tarif / 15 minute)
cod 2.7.1
10 lei

Copii certificate din mapa de acte şi cărţi funciare (tarif / filă)
cod 2.7.5
5 lei

Extras din planul cadastral pe ortofotoplan (tarif / imobil)
cod 2.7.7
15 lei

Data ________________

Semnătura solicitantului

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în
vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor
abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi
publice.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă
opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă
adresa justiţiei.

