
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SUCEAVA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

Adresa BCPI: Localitate: Suceava, Bdul 1 Decembrie 1918 Nr.3, cod postal 720262

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 570 / 2021
Întocmit astăzi, 14/04/2021, privind cererea 20284 din 24/03/2021
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ROŞCA CORNELIU
2. Executant: CHIRAŞ ALEXANDRU-FLORIN
3. Denumirea lucrărilor recepționate: SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU DE LOCUIT IN
SPATII ALIMENTATIE PUBLICA
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară SUCEAVA conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 570 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
21 15.01.2021 act administrativ PRIMARIA SCHEIA
20150 24.03.2021 act administrativ BCPI SUCEAVA
OP 24.03.2021 inscris sub semnatura privata CHIRAŞ ALEXANDRU-
DOC 24.03.2021 inscris sub semnatura privata PFA CHIRAS FLORIN
PLANSA 24.03.2021 inscris sub semnatura privata PFA CHIRAS FLORIN
Așa cum sunt atașate la cerere.

Conform Ordin 700/2014, documentatia: PLAN TOPOGRAFIC – avand ca scop „Schimbare de destinatie din
spatiu de locuit in spatii alimentatie publica." nu necesita aviz de executie, avand o suprafata mai mica de
100 ha si s-a intocmit in minim 3 exemplare, din care cel predat la OCPI Suceava contine:
Borderoul;
Dovada achitarii tarifului;
Cererea de receptie;
Copie Certificat de Urbanism nr. 21/15.01.2021;
Inventarul de coordonate al imobilului;
Calculul analitic al suprafetelor;
Memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil,
suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea
modului de materializare a limitelor;
Planul topografic (în format analogic si digital) la scara 1:500 care va cuprinde reprezentarea reliefului
pentru zona supusa investitiei;

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
ELENA-RALUCA GHIUTA
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