
Doamna Primar, 

 

 

Subsemnatul(a)/Subsemnaţii______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________cu domiciliul în 
Localitatea__________________,Str._________________________________,Nr. _______, 

Bl._________, Sc. ________, Et. ____, Ap. ________, tel./fax ......................, 
email...............................reprezentată prin ........................................................ în calitate de 

proprietar / coproprietar / mandatar / acţionar unic / asociat / administrator / împuternicit cu 
domiciliul în ROMÂNIA/ ................................., judeţul ........................., municipiul / oraşul/ 
comuna ...................................................., satul / sectorul ..................... , 
str...................................,nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, solicit eliberarea unui 
certificat eliberarea unui Certificat de Nomenclatură Stradală, pentru adresa:  

__________________________________________________________________________

___________________________________________ . 

conform actelor anexate. 

 

o Redepunere / Completare a documentaţiei nr. .......................... din ...........................  . 
o Prezentul certificat imi este necesar pentru: ................................................................. . 

Prin prezenta cerere am luat la cunostinţă ca Certificatul de Nomenclatură Stradală se 

elibereaza la cererea şi în numele proprietarului, pe baza actelor de proprietate, numai în 

cazul imobilelor aflate în intravilanul municipiului Craiova. Si totodată prin prezenta declar 

şi semnez ca imobilul pentru care solicit eliberarea Certificatului de Nomenclatură Stradală 

nu face obiectul niciciunui litigiu la niciuna din instanţele judecătoreşti. 

 

Data,         Semnătura, 
 

 
 

 
Doamnei Primar al Municipiului Craiova 

 

         F.O.03.12.01 vers.02 
Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date. 



BORDEROU CERTIFICAT DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ 

Actele necesare in vederea emiterii certificatului de  nomenclatură stradală 
(blocuri) 

1. Act de proprietate (copie xerox ) pag. ..... 
2. Documentatie cadastrala (copie xerox ) pag. ..... 
3. Dovada achitarii integrale a imobilului (după caz -  copie xerox) pag. ..... 
4. Extras de carte  funciara (după caz - copie xerox ) pag. ..... 
5.  B.I./ C.I. a tuturor proprietarilor - persoane fizice  (copie xerox ) pag. ..... 
6.  C.U.I. – persoane juridice (copie xerox ) pag. ..... 
7.  Act de schimbare nume (după caz - copie xerox ) pag. ..... 

Actele necesare in vederea emiterii certificatului de nomenclatură stradală 
(imobile cu sau fără construcţii) 

1. Act de proprietate (copie xerox) pag. ..... 
2. Planul de situaţie din documentaţia cadastrală (copie xerox) pag. ..... 
3. Fişa bunului imobil din documentaţia cadastrală (copie xerox) pag. ..... 
4. Adeverinţă intravilan – (după caz -  copie xerox) pag. ..... 
5. Extras de carte  funciara (după caz -  copie xerox) pag. ..... 
6. B.I./ C.I. a tuturor proprietarilor- persoane fizice  (copie xerox) pag. ..... 
7. C.U.I. – persoane juridice (copie xerox) pag. ..... 
8. Act de schimbare nume (după caz - copie xerox ) pag. ..... 
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