
ANEXA NR.  1.44 la regulament 

 
TABEL PARCELAR 

(include toate imobilele din tarla) 
 
 
 

Nr. 
Tarla 

Nr. crt. 
(ordinea în tarla) 

Nr. 
cadastral 

iniţial/nr.top. 

Nr. 
carte 

funciară 
 

Nr. parcelă/ 
(nr. 

topografic) 

Nr. 
Cad/ 

Nr. CF* 

Suprafaţa 
parcelă din 

act (mp) 

Categori
a de 

folosinţă 
din act 

Suprafaţa 
totală 

imobil din 
act (mp) 

Suprafaţa 
totală 
imobil 

determinată 
(mp) 

Numele şi prenumele proprietarului 
Act de proprietate (nr./data) 

**** 
Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 
31 1   420  4880 A 4880 4880 UAT Berceni - la dispozitia Comisiei Locale - - 
 TOTAL SUPRAF. TARLA    4880  4880 4880   

 
 
 
 
 
 
Vizat comisia locală de fond funciar Berceni**) 

 
Preşedinte: Pandele Cosmina Ramona       OCPI (recepţie)                              Executant **) 
         ……………………………..      SC FUNCIARA SRL (Certificat autorizare seria RO-B-J nr. 1107)       
         Semnătura şi parafa inspectorului                                    (semnatura si ştampila) 
 
          ştampila OCPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 02.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valabil doar însoţit de planul parcelar recepţionat 
___________ 
*) Se va completa la recepţia cadastrală. 
**) În cazul în care planul parcelar este întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, la solicitarea autorităţilor locale, centrale sau a persoanelor interesate. 
***) Doar în cazul în care procedura este demarată de OCPI. 
****) Se va trece procesul verbal de punere în posesie, în cazul în care nu s-a eliberat titlul de proprietate. 
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		TABEL PARCELAR

		(include toate imobilele din tarla)







		Nr.		Nr. crt.		Nr.		Nr.		Nr. parcelă/		Nr.		Suprafaţa parcelă din act
(mp)		Categoria de folosinţă din act		Suprafaţa totală imobil din act
(mp)		Suprafaţa totală imobil determinată (mp)		Numele şi prenumele proprietarului		Act de proprietate (nr./data)		Observaţii

		Tarla		(ordinea în tarla)		cadastral iniţial/nr.top.		carte funciară		(nr. topografic)		Cad/												****

												Nr. CF*

		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		15

		31		1						420				4880		A		4880		4880		UAT Berceni - 
la dispozitia Comisiei Locale		-		-

				TOTAL SUPRAF. TARLA										4880				4880		4880













		Vizat comisia locală de fond funciar Berceni**)



		Preşedinte: Pandele Cosmina Ramona										OCPI (recepţie)								                       Executant **)

												……………………………..								SC FUNCIARA SRL (Certificat autorizare seria RO-B-J nr. 1107)

												Semnătura şi parafa inspectorului 								                              (semnatura si ştampila)



												ştampila OCPI

















		Data: 02.02.2021

































		Valabil doar însoţit de planul parcelar recepţionat

		___________

		*) Se va completa la recepţia cadastrală.

		**) În cazul în care planul parcelar este întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, la solicitarea autorităţilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.

		***) Doar în cazul în care procedura este demarată de OCPI.

		****) Se va trece procesul verbal de punere în posesie, în cazul în care nu s-a eliberat titlul de proprietate.
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UserFun
File Attachment
tabel parcelar.xlsx

amalia.stan
Text introdus
147317


		2021-02-02T11:13:17+0200
	Valentina-Garofita Petru


		2021-02-03T09:32:27+0200
	Cosmina Ramona Pandele


		2021-02-10T13:49:31+0200
	Amalia-Claudia Stan




