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

1

Către ………………………………………….. )
2

Prin prezenta, ……………………………………………………….………… ), cu sediul /
domiciliul în localitatea ……………………….……………….………..………, str. ………................
................................................. nr. ....., bl. …..... sc. .........., ap. ........., judeţul / sectorul ...................................,
având C.U.I. / C.N.P. ……………..............................................., 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

..…….…………………………………………………….............................................................. ).
8

Motivul virării eronate este ) ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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 Bucureşti, instituţie publică aflată în subordinea ANCPI, prelucrează date cu caracter
personal furnizate de dumneavoastră: numer, prenume, serie şi număr act de identitate, CNP, număr de telefon, adresă poştală, email etc.
Date cu caracter personal prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi
carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte
legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă
asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de
protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilui cu protecţia datelor, la adresa de email: dpo@ocpib.ro, formulând o cerere
scrisă, datată şi semnată sau la telefon: +40 0740 245 866

