APROB,
DIRECTOR,
Marius MĂNESCU
Domnule Director,
Subsemnatul (a)……………………………………..........................domiciliat(ă) în localitatea
……......…………..adresa:………………………………………………………..…...…………………
….......…………………………..,telefon………………....…, e-mail: ....................................................
posesor (oare) a BI/CI seria……….nr……………………….., cu respect vă rog a-mi aproba prezenta
cerere prin care solicit înscrierea, în data de…………..........………...……..în audienţă la:
A. Director – Marius Mănescu
B. Registrator-Şef – Olga Popescu-Bejat
Inginer-Şef – Ion Dorel Zgripcea
C. Șef Birou Avize și Recepții – Mirela Pârvulescu
Șef Birou Cadastru și Publicitate Imobiliară Tg-Jiu – Mirela Brănescu
D. Șef Birou Fond Funciar - Ștefania Hodolean
E. Șef Birou Înregistrare Sistematică – Iulia Mănescu
Problemele ridicate cu ocazia audienţei sunt următoarele:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..............…..................................
Nr. cadastral imobil/imobile: .....................................................................................................................
Nr. carte funciară imobil/imobile............................................................... U.A.T. ...................................
1. Am fost anterior în audienţă la:
a) Director
DA / NU
b) Inginer-Şef, Registrator-Şef
DA / NU
c) Șef Birou Fond Funciar
DA / NU
d) Șef Birou Avize și Recepții , Șef B.C.P.I. Tg-Jiu,
DA / NU
e) Șef Birou Înregistrare Sistematică
DA / NU
f) Alte instituții ………………………………………
DA / NU
2. Soluţia primită:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Memoriu depus în audienţă
Da
Nu
4. Soluţionat:

Pozitiv

5. A fost îndrumat către alte instituţii

Parţial pozitiv
Da

Negativ
Nu

Consimt în mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OCPI Gorj în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acestea pot fi
comunicate de către OCPI Gorj numai destinatarilor abilitați prin acte normative, inclusiv organelor de politie, parchetelor,
instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de OCPI
Gorj în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. În exercitarea drepturilor dumneavoastră
prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu
caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor, adresa poștală: Târgu-Jiu, str. 8 Martie, nr. 3A, jud.
Gorj, cod poștal 210280 sau e-mail: rpd_gorj@ancpi.ro., formulând o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este
recunoscut dreptul de a vă adresa justiției si de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.

Data ………………….
Semnătura ……………….
Domnului Director al O.C.P.I. Gorj

