
 
ANEXA NR. 17 
 

FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE1 

  

OPERATOR ____________________________________________________________________________ 
AGENT ÎMPUTERNICIT ___________________________________________________________________ 
Nr. de înregistrare a formularului (se completează numai de către biroul de înscriere): 
_______________________________________________________________________________________
__ 
Data primirii formularului (se completează numai de către biroul de 
înscriere):_________________________ 
Se completează numai de către biroul de înscriere: 
Nr. identificare aviz de ipotecă (ID) _____________________________________________________ 
Data ____________________ ora __________ minutul ____________ secunda ___________ înscrierii 
 
Subsemnatul _________________________________________ domiciliat în localitatea ________________ 
județ/sector ________________ str. ___________________ nr._____bloc____scara_____etaj___ap____act 
identitate ____________ seria ____________ nr. __________ eliberat de ________________________ la 

data de ______________________________ cod numeric personal _____________ ţara 

_____________________ nr. telefon ________________________________ 
în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe)   
 

creditor  constituitor  

reprezentant al creditorului  reprezentant al constituitorului  

                                       

completez şi subscriu prezentul formular de actualizare date, vizând actualizarea  avizului de ipotecă iniţial 

identificat mai jos şi solicit înregistrarea lui. 

 

Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi actualizat:    2010-00013252312128-MEV 

 
I. Actualizare date privind debitorul/constituitorul 

Debitori/Constituitori persoane juridice  

Număr ordine: 1 

Denumire: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

Bifaţi una dintre calităţi: 

 debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)                      
 constituitor debitor  
 constituitor terț      

 
 
Debitori/Constituitori persoane fizice  

 
 
II. Actualizare date bunuri ipotecate 

Bunuri autovehicule 

 
 
Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori  

 

Bunuri mobile ataşate unui bun imobil  

 
 
Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori  



 
Alte bunuri  

Număr ordine: 1 

Descriere: 

CREANTA IN CUANTUM DE 1.803.220,88 (UNMILION 
OPTSUTETREIMII DOUASUTEDOUAZECILEI SI 
OPTZECISIOPTBANI) LEI, CONFORM CONTRACTULUI DE 
CESIUNE DE CREANTA INCHEIAT INTRE S.C. TIPART GROUP 
S.R.L. SI OCEAN ZONE ENERGY LTD LA DATA DE 25.02.2010. 

 
Bifaţi constituitorul: 

 Constituitor   persoană   juridică #1 

 

 
 
Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori  

 
III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii 

Bifaţi una din posibilităţi: 

 Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ; 

 Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de toţi constituitorii; 

 Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de unul din creditori/constituitori cu statut 

activ. În acest caz, bifaţi solicitantul: 

 
 
 
 
 

 
Data _________________ Semnătura _______________1 

 
     

 

                                                 
1 1 Acest formular de aviz de actualizare date este generat de aplicaţia software a Arhivei şi preia datele existente în ID-ul care 
urmează a fi actualizat. Se poate utiliza în cazurile în care nu trebuie adăugaţi noi constituitori debitori sau constituitori terţi. 

 Creditor persoană juridică #1 

 Constituitor   persoană   juridică #1 

 


	FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE1

