
Domnule Primar, 
 

 
Subsemnatul(a) __________________________________ CNP:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 

domiciliat în ________________, str.____________________________, nr.___, bloc ___, scară ___, 
etaj ___, apart. ___, judeţul (sectorul) _______________, în calitate de _____________________ , 
prin1 _____________________________________________________________ , 

Vă rog a-mi aproba eliberarea unei (a ____2) schiţe cadastrale şi extrasul(ele) din planul 
parcelar aferent(e) acesteia(acestora) pentru terenul(terenurile) situat(e) în: 
 

1. Tarlaua ......, Parcela ........, în suprafaţă de .................... mp, având ca vecini: 
 

Nord  Est  
Sud  Vest  

 
2. Tarlaua ......, Parcela ........, în suprafaţă de .................... mp, având ca vecini: 

 

Nord  Est  
Sud  Vest  

 
3. Tarlaua ......, Parcela ........, în suprafaţă de .................... mp, având ca vecini: 

 

Nord  Est  
Sud  Vest  

 
4. Tarlaua ......, Parcela ........, în suprafaţă de .................... mp, având ca vecini: 

 

Nord  Est  
Sud  Vest  

 
Anexez: 

Denumirea documentului Nr. Data 
eliberării Forma de prezentare × 

Ø 
- Titlul de Proprietate  ________ __ /__ /______ fotocopie + original  

- Actul de identitate: B.I. (C.I.)  __/_______ __ /__ /______ fotocopie   
o Certificat de moştenitor  
o Act de partaj voluntar  
o Sentinţă civilă  
o Contract de vânzare-cumpărare  
o Contract de donaţie 
o ............................................... 
o ............................................... 

________ 
 

________ 
 

________ 

__ /__ /______ 
 

__ /__ /______ 
 

__ /__ /______ 

fotocopie autentificată  
conformă cu Originalul  

– după caz - 

_ 
 
_ 
 
_ 

- Ultima chitanţă de plată a impozitului 
pe proprietate emisă de SITL  ________ __ /__ /______ fotocopie  

- Chitanţa de plată a taxei de eliberare3  ________ __ /__ /______ original sau fotocopie  
-  
................................................. ________ __ /__ /______  

...................  

  
 
Data ___________                                           Semnătura4 _________________ 

 
 

- Domnului Primar al Oraşului Buftea - 

                                      
1 La depunerea actelor prin împuternicit sau reprezentant legal, vor fi anexate şi documentele de identitate si 
cele de împuternicire / reprezentare legală în fotocopii conforme cu originalul. 
2 Se înscrie nr. de schiţe cadastrale şi extrase din Planul Parcelar solicitate 
3 23 lei / schiţă +  extras din planul parcelar aferent 
4 Semnătura indescifrabilă a titularului cererii sau împuternicitului / reprezentantului legal al acestuia 


