
 

 
 
 
 

DOAMNA PRIMAR, 
 
 

 Subsemnatul ( a ) _____________________________________ cu domiciliul în localitatea 

________________ , str. _____________________________________, 

nr. ___ , bl. ___, sc. __ , ap. __ , vă rog să-mi eliberaţi copie din filele registrului agricol 

anii_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 pentru autorul meu/pentru mine (numele si prenumele)___________________________________ 

ce a deţinut/deţin imobilul situat la fosta adresa__________________________________________ 

adresa actuala_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Dovedesc calitatea şi interesul actual prin următoarele înscrisuri: 

 actul de identitate ; 

 actul de proprietate al imobilului solicitat 

 actul de preluare de statul roman al imobilului solicitat, dacă este cazul 

 Certificatul de Moştenitor, sau Certificatul de Calitate de Moştenitor (dacă există), care 

atestă calitatea mea de mostenitor al persoanei regasită în actul de proprietate;  

 în situaţia în care succesiunea nu este dezbatută, se va prezenta copie conform cu 

originalul de pe următoarele înscrisuri: certificatul de deces al defunctului proprietar, 

încheiere din registrele notariale care atestă că succesiunea defunctului proprietar nu a 

fost dezbatută, acte de stare civilă ale dumneavoastră ca moştenitor prezumtiv, declaraţie 

autentică de acceptare a succesiunii defunctului autor  

 

 Am ataşat prezentei, dovada plăţii privind achitarea taxei de identificare 
documente în arhivă 

 Cunosc faptul că eliberarea copiilor înscrisurilor solicitate se realizează cu 
achitarea taxei de copiere aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale 

  
 Declar sub sancţiunea codului penal, că prezentele înscrisuri ataşate sunt conforme cu 
originalul, prin înscrierea menţiunii conform cu originalul, înscrierea în clar a numelui şi prenumelui 
şi a semnăturii olografe.  
 (In situaţia depunerii cererii prin mandatar, trebuie anexată procura de reprezentare, actul de 

identitate al mandatarului şi certificat eliberat de notarul public privind nerevocarea procurii) 

 

  Data,                  Nr. Pagini depuse_______                   Semnătura, 

 

 

 

 

                                                                                                                              FO 20.01.09 
Se numerotează obligatoriu paginile înscrisurilor depuse. În caz contrar Primăria nu 

răspunde de lipsa înscrisurilor 

  
                                  Doamnei Primar al Municipiului Craiova                 

Declar ca sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cerere să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul European 

nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date în scopul realizării operaţiunilor solicitate. 


