
    La Ordinul ministrului justiției nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea 
formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul 
Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor 
formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 
septembrie 2019, se fac următoarele rectificări:   
   - în anexa nr. 9 "Formular de aviz de reducere a ipotecii", la pct. 3 
"Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii", căsuța a 2-a, în 
loc de:   
   "nulitate"   
    se va citi:   
   "reducere";   
   - în anexa nr. 13 "Formular de aviz de preluare în contul creanței", pct. III, la 
pct. 2, la rubrica "Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii 
avizului de preluare, pct. 1 sau prezentul punct", căsuța a 2-a, precum și la 
pct. 3, la rubrica "Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii 
avizului de preluare, conform prezentului punct", căsuța a 4-a, în loc de:   
   "executare"   
    se va citi:   
   "preluare";   
   - în anexa nr. 16 "Formular de aviz de prelungire a avizului de ipotecă inițial", 
la rubrica "Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii", căsuța a 3-
a, în loc de:   
   "nulitate"   
    se va citi:   
   "prelungire";   
   - în anexa nr. 17 "Formular de aviz de reactivare a avizului de ipotecă inițial", 
la pct. II "Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii", căsuța a 
3-a, în loc de:   
   "nulitate"   
    se va citi:   
   "reactivare";   
   - în anexa nr. 26 "Formular de aviz specific inițial", la pct. IV "Identificarea 
persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii", căsuța a 3-a, în loc de:   
   "modificator"   
    se va citi:   
   "inițial";   
   - în anexa nr. 30 "Formular de aviz de nulitate a avizului specific inițial", la 
pct. III "Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii", căsuța a 
3-a, în loc de:   
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   "stingere"   
    se va citi:   
   "nulitate";   
   - în anexa nr. 31 "Formular de aviz de prelungire a avizului specific inițial", la 
rubrica "Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii", căsuța a 3-a, 
în loc de:   
   "stingere"   
    se va citi:   
   "prelungire".   


