ANEXA 1
Nr. ……………… din data de ......................
CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor plătite necuvenit

Către ………………………………………….. 1)
Prin prezenta, ……………………………………………………….………… 2), cu sediul /
domiciliul în localitatea ……………………….……………….………..………, str. ………................
................................................. nr. ....., bl. …..... sc. .........., ap. ........., judeţul / sectorul
..................................., având C.U.I. / C.N.P. ……………..................., tel/fax......................, rog a mi
se restitui suma de .................................... 3), reprezentând ………………………………….…….
............................................. 4), cod serviciu (date identificare imobil, după caz) …………………,
nr. cerere (după caz)…………....……. achitată în data de .......................... cu OP / chitanța nr.
…................... în contul .............................................................................................................. 5).
Restituirea va fi efectuată în numerar / virament în contul
………..…………………………............................................................................... 6), deschis la
..…….…………………………………………………….............................................................. 7).
Motivul virării eronate este 8) ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Anexez prezentei următoarele documente justificative: …………………………………………..
Semnătura
…………………………………..
L.S. (dacă este cazul)
1) Se va complete ANCPI / CNC / OCPI-ul în care s-a virat suma, după caz.
2) Numele persoanei fizice / juridice care a efectuat virarea sumei.
3) Suma care se dorește a fi restituită.
4) Denumirea serviciului neefectuat, plătit în plus, sau motivul pentru care s-a făcut virarea necuvenită.

5) Se trece

contul IBAN în care s-a făcut virarea.
6) Se trece contul IBAN în care se va vira suma de restituit.
7) Banca la care este deschis contul în care se va face virarea sumei de restituit.
8) Se va detalia motivul virării eronate .

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.

