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ANEXA 1 

CERERE DE  AUDIENŢĂ 

NR. _____  Data: ___/___/2022 

 

Nume: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prenume: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresa de contact:  
Localitatea ……………………………… Judeţ/sector………………………………………………………………. 
Strada …………………………………………………………… Nr. ……… Bl. ……… Scara …… Ap. ………….. 
Telefon: ………………………………………………….……………………………………………………………….……. 
Act de identitate:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Obiectul audienței: ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Am fost în prealabil în audienţă la*: 
a. Şef serviciu cadastru   
b. Şef serviciu publicitate imobiliară 
c. Şef birou de cadastru şi publicitate imobiliară:..................................... 
d. Alte instituţii:..................................................... 

 2. Număr dosar OCPI: ............................................... 
3. Soluţia primită de la Serviciul/biroul.............................................. (se va preciza numărul 
şi data încheierii emisa de către oficiul teritorial, care face obiectul sesizării formulate în audienta; 
numărul şi data adresei de răspuns emisa de oficiul teritorial cu privire la situația ce va fi prezentata 
cu ocazia audientei). 
4. Memoriu depus in audienta  Da 
               Nu  
Nota: (1) În vederea direcționării cererii de audienţă este necesară completarea tuturor câmpurilor. 
Nerespectarea programării atrage anularea acesteia, fiind necesara o nouă programare. 
Programările audientelor solicitate prin telefon se vor efectua la nr. de telefon 0254 233560. 
(2) Nu vor fi luate in considerare cererile prin care sunt contestate hotărâri/decizii judecătorești sau pentru 
rezolvarea cărora se afla in curs de soluționare litigii judiciare. 

 
DATA        SEMNĂTURA PETENTULUI 
…../…../……..       ………………………………………. 
 
Prin completarea și semnarea prezentei cereri îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către OCPI Hunedoara în scopul soluționării cererii formulate. Acestea pot fi comunicate de către OCPI Hunedoara numai 
destinatarilor abilitați prin acte normative, inclusiv organelor de politie, parchetelor, instanțelor sau altor autorități 
publice, in condițiile legii. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de OCPI Hunedoara în conformitate cu 
prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de 
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date, dar si pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu 
caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și 
semnate la adresa poștală: Deva, Calea Zarandului, nr.106, Cod Poștal 330182, e-mail: rpd_hunedoara@ancpi.ro. De 
asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției si de a depune o plângere in fața Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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