
 

 
DOAMNA PRIMAR, 

 

 Subsemnatul(a) ____________________________________, domiciliat/a în localitatea 

______________ , Str. ___________________________, nr. ________ , Bl. _________ , Sc. 
_______ , ap. _______ , vă rog să-mi eliberaţi Ordinul Prefectului Judeţului Dolj pentru 

terenului aferent imobilului situat in Craiova, str. 

_______________________________________ , nr. ________ , conform art. 36 din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi competările ulterioare. 

  
 Anexez în copie certificata conform cu originalul următoarele înscrisuri: 

− acte stare civilă ; 

− copie legalizată a actelor de proprietate (contract de vânzare – cumpărare incheiat in 
conditiile Legii nr 58/1974, alte acte succesive, contract de donaţie, contract de 

întreţinere, hotărâre judecătorească irevocabilă/definitiva, decizia de atribuire  pentru 
construirea de locuinte eliberata de fostul Consiliu Popular, alte acte translative de 

proprietate a constructiilor); 

− Extras din registrele agricole 1981-1985, 1973-1980 
− declaratii autentice privind lipsa litigiilor de granituire ori alte litigii sau daca au 

existat indicarea hotararilor judecatoresti ce se vor anexa cererii, mentionarea ca 
solicitantii ori autorii lor nu au dobandit pana in prezent dreptul de proprietate asupra 

terenului solicitat administrativ sau prin hotarare judecatoreasca 

− istoricul de rol fiscal al imobilului solicitat 
− plan de amplasament si delimitare intocmit de o persoana autorizata al imobilului 

solicitat 
− Cetificat de Moştenitor sau Certificat de Calitate de Moştenitor (dacă există );  

− Certificat de nomeclatură stradală, actualizat; 

− Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor şi impozitelor, actualizat. 
− Inscrisuri care sa cuprinda atribuirea in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata 

existentei constructiei in vederea construirii de locuinte proprietate persoanala pentru 
situatia prevazuta de alin 2  teza 1 din art 36 

− inscrisuri care sa cuprinda dovada cumpararii de la stat a locuintelor pentru situatia 

prevazuta de alin 2  teza 2 din art 36 
− inscrisuri care sa cuprinda dovada preluarii terenului terenurilor aferente 

constructiilor in conditiile art 30 din Legea nr. 58/1974 pentru situatia prevazuta de 
alin 3 din art 36 

 Declar sub sanctiunea codului penal, că prezentele inscrisuri atasate sunt conforme cu 

originalul, prin inscrierea mentiunii conform cu originalul, inscrierea in clar a numelui si 

prenumelui si aplicarea semnaturii olografe. 
 (In situatia depunerii cererii prin mandatar, trebuie anexata procura de reprezentare , actul 
de identitate al mandatarului si certificat eliberat de notarul public privind nerevocarea procurii). 
   Data,                  Nr. Pagini depuse_______                   Semnătura, 

 
 

 

Se numeroteaza obligatoriu paginile inscrisurilor depuse. In caz contrar Primaria nu  

raspunde de lipsa inscrisurilor 
 

          Doamnei Primar al Municipiului Craiova                                                                                                      
                                                                                  FO 20.02.04 vers01 

      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. 




