
 
 

  Act nr. 155/2013 
 
din 15/01/2013 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2013 

 
Act cuprinzand Actul aditional Nr. 3 la 
Protocolul de colaborare nr. 
429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia 
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din 
Romania privind modul de efectuare a 
operatiunilor de publicitate imobiliara, in 
aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

  

 
    Nr. 155/477  
 
    Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania  
    Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  
 
    Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentata de domnul notar public dr. 
Dumitru Viorel Manescu, presedinte,  
    si  
    Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), cu sediul in Bucuresti, 
Splaiul Independentei nr. 202 A, et. 1, sectorul 6, reprezentata de domnul Marius Arthur Ursu, 
director general,  
    denumite in continuare parti,  
    avand in vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 
    incheie urmatorul act aditional:  
 
   Art. I. - La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara" se 
abroga prevederile pct. 5, 5

1
, 5

2
, 5

3
 si 6.  

    De asemenea, la acelasi capitol se introduc punctele 5
4
, 5

5
, 5

6
 si 5

7
 referitoare la procedura 

privind modalitatea de incasare, virare si inregistrare a tarifelor in evidentele contabile ale 
oficiilor teritoriale, cu urmatorul cuprins:  
    "5

4
. Notarul public va fi identificat in mod unic in aplicatia informatica in vederea inregistrarii 

cererilor.  
    5

5
. Notarii publici incaseaza tarifele stabilite prin acte normative pentru serviciile ce 

urmeaza a fi prestate de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, prin birourile teritoriale, 
eliberand solicitantilor documente de plata proprii.  
    5

6
. (1) Notarul public transmite cererile de prestare a serviciilor de cadastru si/sau 

publicitate imobiliara la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent.  
    (2) In primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni, oficiul teritorial instiinteaza fiecare notar cu 
privire la contravaloarea serviciilor prestate in cursul lunii precedente, prin transmiterea 
borderoului lunar generat din Registrul general de intrare.  
    (3) Pana in data de 14 a fiecarei luni, notarul public contrasemneaza borderoul lunar pe 
care il va comunica oficiului teritorial. In situatia existentei unor neconcordante, pana la 
aceeasi data notarul public va instiinta oficiul teritorial in vederea concilierii, conform unei 
proceduri de conciliere aprobate de ANCPI si UNNPR.  
    (4) Daca notarul public nu instiinteaza oficiul teritorial in termenul stabilit, contravaloarea 
serviciilor prestate din borderoul lunar se considera acceptata de catre acesta.  



    (5) In data de 15 a lunii, oficiul teritorial emite factura ce reprezinta contravaloarea 
serviciilor prestate si agreate, aferente lunii precedente.  
    (6) Contravaloarea facturii fiscale emise se achita in termen de maximum 10 zile de la data 
emiterii acesteia, prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul oficiului teritorial 
prestator.  
    (7) In situatia in care termenele prevazute anterior corespund unor zile nelucratoare sau de 
sarbatoare legala, acestea se vor prelungi pana la sfarsitul primei zile lucratoare urmatoare.  
    5

7
. Birourilor notariale identificate cu debite li se va restrictiona accesul la aplicatia 

informatica pana la achitarea integrala a creantelor fiscale inregistrate pe numele acestora."  
   Art. II. - Dupa capitolul IV

1
 "Procedura comunicarii on-line a actelor intre notarii publici si 

oficiile teritoriale", se introduc trei capitole noi, capitolele IV
2
, IV

3
 si IV

4
, cu urmatorul cuprins:  

    "IV
2
. Procedura eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca 

proprietar, in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor, in aplicarea dispozitiilor 
art. 11

1
 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996.  

    In cadrul unitatilor administrativ-teritoriale stabilite prin Programul national de cadastru si 
carte funciara, realizat pe baza strategiei ANCPI, notarii publici pot elibera certificate pentru 
inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si certificate de legatar sau 
mostenitor, in baza carora oficiile teritoriale intabuleaza dreptul de proprietate in cartea 
funciara.  
    ANCPI va comunica UNNPR anual, pana la data de 31 martie, sau ori de cate ori se 
impune lista actualizata a unitatilor administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrari de 
inregistrare sistematica, incluse in programul national conform strategiei ANCPI. Lista 
actualizata se va afisa si pe pagina de internet www.ancpi.ro  
    Eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar se 
indeplineste de catre notarii publici, la sesizarea scrisa a oficiului teritorial, dupa expirarea 
termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la calitatea de posesor sau, dupa caz, a 
termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale, pe 
baza documentelor prevazute de art. 11

1
 alin. (3) din Legea cadastrului si publicitatii 

imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atasate in copie 
certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana imputernicita din cadrul oficiului 
teritorial.  
    Modelul adeverintei emise de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, din care rezulta ca 
s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului, cuprinzand 
informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora si faptul ca nu s-au formulat contestatii 
sau cereri de rectificare cu privire la posesie, este prevazut in anexa nr. 1.  
    Eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar este 
permisa pentru:  
    - imobilele situate in intravilan, fie ca acestea sunt imprejmuite sau neimprejmuite, 
indiferent daca au facut sau nu obiectul legilor fondului funciar;  
    - imobilele imprejmuite situate in extravilan, indiferent daca au facut sau nu obiectul legilor 
fondului funciar;  
    - imobilele neimprejmuite situate in extravilan, cu exceptia celor care au facut obiectul 
legilor fondului funciar.  
    Dispozitiile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplica imobilelor neimprejmuite 
situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate in domeniul 
public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din 
circuitul juridic si imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata.  
    Plata onorariilor si a tarifelor in vederea eliberarii certificatelor si a dezbaterii procedurilor 
succesorale se face de catre ANCPI, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta 
destinatie, precum si din alte surse financiare alocate din bugetele unitatilor administrativ-
teritoriale sau din surse internationale, conform art. 8 alin. (3) coroborat cu art. 8 alin. (15

1
) din 

Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
    Plata onorariilor percepute in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea 
funciara a posesorului ca proprietar si a certificatului de mostenitor sau legatar se face in 
termen de 30 de zile de la data eliberarii.  
    Cuantumul onorariilor notariale ce se vor percepe pentru eliberarea certificatului pentru 
inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar este de 50 lei/certificat.  



    Pentru emiterea certificatului de mostenitor, cu ocazia dezbaterii succesiunilor in cadrul 
lucrarilor de inregistrare sistematica, cuantumul onorariului notarial este de 150 lei/ autorul 
succesiunii.  
    IV

3
. Procedura eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca 

proprietar, in cadrul lucrarilor de cadastru sporadic, pentru suprafetele detinute in plus, in 
aplicarea dispozitiilor art. 58

1
 alin. (2) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 

7/1996  
    In cazul lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cererea 
persoanelor interesate certificatul pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca 
proprietar se elibereaza pentru imobilele situate in intravilan, imprejmuite sau neimprejmuite, 
precum si pentru imobilele imprejmuite situate in extravilanul unitatilor administrativ-teritoriale.  
    Certificatul pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari nu se poate 
elibera cu privire la imobilele aflate in domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 
administrativ-teritoriale, imobilele scoase din circuitul juridic si cu privire la imobilele care fac 
obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata.  
    La cerere, persoana autorizata intocmeste o documentatie cadastrala pentru intregul 
imobil, care se receptioneaza de OCPI si se atribuie numar cadastral, pe flux intrerupt, dupa 
verificarea efectuata la teren de catre inspectorul de cadastru.  
    La cererea persoanei interesate, primaria unitatii administrativ-teritoriale afiseaza 
documentatia cadastrala pentru o perioada de 30 de zile, in care se poate contesta posesia. 
Contestatia se va inregistra la primaria unitatii administrativteritoriale si va fi insotita de 
dovada sesizarii instantei de judecata.  
    Dupa incheierea perioadei de afisare, primaria va elibera o adeverinta, conform modelului 
prevazut in anexa nr. 2, din care sa rezulte ca s-a indeplinit procedura de afisare a 
documentatiei cadastrale a imobilului, precum si daca posesia a fost sau nu contestata.  
    A. In cazul in care posesia nu a fost contestata, posesorul cere notarului public eliberarea 
certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, conform 
modelului prevazut in anexa nr. 3.  
    La cerere se vor anexa:  
    a) adeverinta eliberata de primarie, din care sa rezulte ca s-a indeplinit procedura de 
afisare a documentatiei cadastrale a imobilului si ca posesia nu a fost contestata;  
    b) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa 
rezulte ca posesorul este cunoscut ca detine diferenta de suprafata sub nume de proprietar si 
ca aceasta nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscrisa in evidente ca fiind in 
domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale [prevazut la art. 11

1
 alin. (3) 

lit. c) din Legea nr. 7/1996]. Modelul certificatului este prevazut in anexa nr. 4;  
    c) inscrisul doveditor al posesiei, atunci cand acesta exista [prevazut la art. 11

1
 alin. (3) lit. 

e) din Legea nr. 7/1996];  
    d) copie de pe actele de identitate si stare civila [prevazuta la art. 11

1
 alin. (3) lit. f) din 

Legea nr. 7/1996].  
    In baza cererii, a actelor anexate acesteia si a declaratiei pe propria raspundere a 
posesorului, care va cuprinde elementele prevazute la art. 11

1
 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 

7/1996, data in forma autentica, notarul public va elibera certificatul pentru inscrierea in cartea 
funciara a posesorului ca proprietar.  
    In temeiul actelor de proprietate si al certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a 
posesorului ca proprietar se va solicita intabularea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate asupra intregului imobil.  
    In situatia in care in termen de 6 luni de la receptia documentatiei cadastrale nu se solicita 
inscrierea in cartea funciara in conditiile mai sus mentionate, numarul cadastral va fi anulat 
din oficiu.  
    B. In cazul in care posesia a fost contestata sau notarul public emite incheierea de 
respingere a cererii de eliberare a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a 
posesorului ca proprietar, se va proceda astfel:  
    In baza documentatiei cadastrale, a actului de proprietate si a inscrisurilor prevazute la art. 
11

1
 alin. (3) lit. c)-f) din Legea nr. 7/1996, se intabuleaza dreptul de proprietate asupra 

suprafetei din act si se noteaza posesia pentru diferenta de suprafata.  
    Concomitent, in cartea funciara se vor nota din oficiu contestatia si actiunea civila cu privire 
la obiectul contestatiei inregistrata la instanta competenta sau, dupa caz, incheierea notariala 
de respingere.  



    In situatia in care in termen de 6 luni de la receptia documentatiei cadastrale nu se solicita 
inscrierea in cartea funciara in conditiile mai sus mentionate, numarul cadastral va fi anulat 
din oficiu.  
    IV

4
. Procedura notarii posesiei in cartea funciara, in situatia in care nu exista acte de 

proprietate pentru imobilele aflate in proprietate privata, in aplicarea dispozitiilor art. 58
1
 alin. 

(6) din Legea nr. 7/1996  
    In cazul imobilelor proprietate privata, in situatia in care nu exista acte de proprietate 
asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei in cartea funciara in baza 
documentatiei cadastrale si a urmatoarelor inscrisuri:  
    a) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa 
rezulte ca:  
    - posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;  
    - imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in 
domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;  
    - primaria are/nu are cunostinta despre existenta unor actiuni in justitie cu privire la imobilul 
respectiv;  
    - imobilul a facut/nu a facut obiectul legilor de retrocedare.  
    Modelul certificatului este prevazut in anexa nr. 5.  
    b) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta 
declara ca:  
    - poseda imobilul sub nume de proprietar;  
    - este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;  
    - nu a instrainat sau grevat imobilul;  
    - imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;  
    - imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;  
    - imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-
parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;  
    - inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in 
care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui 
astfel de inscris;  
    c) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand 
acesta exista;  
    d) copie de pe actele de identitate si stare civila.  
    Cererea de notare in cartea funciara a posesiei asupra terenului va fi solutionata de oficiul 
teritorial pe flux integrat.  
    In situatia in care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate constructii 
pentru care exista acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula 
in cartea funciara."  
   Art. III. - Comisionul prevazut la art. 8 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se va determina in 
baza unui studiu economic, care se va finaliza pana la data de 31 decembrie 2013.  
   Art. IV. - In situatii urgente, de a caror rezolvare depinde intocmirea actelor notariale sau 
solutionarea cererilor de inscriere in evidentele de cadastru si/sau publicitate imobiliara, 
precum si in cazul efectuarii unor anchete administrative, partile semnatare isi vor comunica 
reciproc, cu celeritate, informatiile solicitate, in masura in care acestea sunt detinute.  
   Art. V. - In vederea realizarii proiectelor de interes comun, partile semnatare vor efectua un 
schimb reciproc de date. In acest sens, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara va pune la dispozitia Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania informatii 
geospatiale si alte produse de tip ortofotoplan care sunt de interes public.  
   Art. VI. - Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru 
fiecare dintre partile semnatare, si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din protocol.  
 
     
 

   

 

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI 
DIN ROMANIA 
Notar public, 
dr. Dumitru Viorel Manescu, 
presedinte 

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU 
SI PUBLICITATE IMOBILIARA 
Director general, 
Marius Arthur Ursu 



 

    
ANEXA Nr. 1 
  (Anexa nr. 4 la protocolul de colaborare)  
 
     
Modelul adeverintei emise de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara  
 
    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .......................................  
 
    Stimata doamna notar public,/ 
Stimate domn notar public,  
 
    Va comunicam ca la data de ................., conform dispozitiilor art. 11

2
 alin. (1) din Legea 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului intocmite 
pentru imobilul situat in localitatea ................., adresa postala ................., in suprafata de 
................., avand identificator unic (nr. cadastral) ................., precum si faptul ca 
posesorul/posesorii acestui imobil (nume, prenume, CNP) ................. nu a/au fost 
contestat/contestati.  
    Precizam ca nu s-au formulat contestatii cu privire la calitatea de posesor sau cereri de 
rectificare a documentelor tehnice cadastrale referitoare la imobilul identificat mai sus.  
    Va rugam sa eliberati certificatul privind inscrierea in cartea funciara a 
posesorului/posesorilor ca proprietar/proprietari al/ai imobilului mentionat mai sus.  
    Anexam in copie certificata urmatoarele documente:  
   a) planul cadastral al sectorului cadastral;  
   b) certificatul eliberat de Primaria .................;  
   c) declaratia pe propria raspundere a posesorului;  
   d) inscrisul doveditor al posesiei (atunci cand acesta exista);  
   e) copie de pe actele de identitate si de stare civila.  
 
     
Director 

................................... 

(nume si prenume) 

.................................... 

(semnatura si stampila) 

 

    
ANEXA Nr. 2 
  (Anexa nr. 5 la protocolul de colaborare)  
 
     
Modelul adeverintei eliberate de primarie  
 
    Primaria unitatii administrativ-teritoriale ....................................................  
 
    Stimata doamna notar public,/ 
Stimate domn notar public,  
 
    Va comunicam ca la data de ................. s-a indeplinit procedura de afisare a documentatiei 
cadastrale receptionate de oficiul teritorial, intocmita pentru imobilul situat in localitatea 
................., adresa postala ................., in suprafata de .............., avand identificator unic (nr. 
cadastral) ................., precum si faptul ca posesorul/posesorii acestui imobil (nume, prenume, 
CNP) ................. nu a/au fost contestat/contestati.  
    Precizam ca nu s-au formulat contestatii cu privire la posesia asupra acestui imobil.  
    Va rugam sa eliberati certificatul privind inscrierea in cartea funciara a 
posesorului/posesorilor ca proprietar/proprietari al/ai imobilului mentionat mai sus.  
    Anexam in copie certificata urmatoarele documente:  
   a) planul cadastral al sectorului cadastral;  
   b) certificatul eliberat de Primaria .................;  



   c) inscrisul doveditor al posesiei ( atunci cand acesta exista);  
   d) copie de pe actele de identitate si de stare civila.  
 
     
Primar 

................................... 

(nume si prenume) 

.................................... 

(semnatura si stampila) 

 

    
ANEXA Nr. 3 
  (Anexa nr. 6 la protocolul de colaborare)  
 
     
Modelul certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar  
 
    ROMANIA  
    BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...........  
    Sediul ..................  
 
     
CERTIFICAT 
pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar nr. ................  
 
    Anul ............... luna ................ ziua .................  
    Subsemnatul, .............................., notar public,  
    in baza Adeverintei nr. .........../emise de ........................ si a urmatoarelor documente 
certificate pentru conformitate cu originalul:  
   - .................... ,  
    certific ca s-a indeplinit procedura prevazuta de Legea cadastrului si publicitatii imobiliare 
nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la imobilul situat in 
unitatea administrativ-teritoriala ...................., adresa postala ...................., in suprafata de 
...................., avand identificator unic (nr. cadastral)...................., avand ca posesori 
necontestati pe:  
    ............................., cu domiciliul in .............................., identificat prin .................., CNP 
....................;  
    ............................., cu domiciliul in .............................., identificat prin .................., CNP 
............... .  
    Prezentul certificat sta la baza inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara potrivit 
Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  
    S-a perceput onorariul de ........................ lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. 
.................... .  
 
     
Notar public, 

������............... 
L.S. 

������................ 
 

    
ANEXA Nr. 4 
  (Anexa nr. 7 la protocolul de colaborare)  
 
     
Modelul certificatului eliberat de primarie din care rezulta ca posesorul este cunoscut ca 
detine diferenta de suprafata sub nume de proprietar  
 
     
CERTIFICAT  
 



    Ca urmare a Cererii nr. .................... din data de ....................., se certifica prin prezenta ca  
    domnul .............................., cu domiciliul in ....................., identificat prin ..............., CNP 
....................;  
    doamna .........................., cu domiciliul in ....................., identificata prin ..............., CNP 
....................,  
    subscrisa, ......................................, cu sediul in ..........................., CUI ..................,  
    detine imobilul identificat cu nr. cadastral ...................., in suprafata de ......... mp, dupa cum 
urmeaza:  
   - suprafata de .................... mp, conform actelor de proprietate,  
   - suprafata de .................... mp, reprezentand diferenta rezultata din masuratori, sub nume 
de proprietar.  
    De asemenea, se certifica faptul ca aceasta diferenta de suprafata nu face parte din 
domeniul public sau nu a fost inscrisa in evidente ca fiind in domeniul privat al statului ori al 
unitatilor administrativ-teritoriale.  
 
     
Primar 

................................... 

(nume si prenume) 

.................................... 

(semnatura si stampila) 

 

    
ANEXA Nr. 5 
  (Anexa nr. 8 la protocolul de colaborare)  
 
     
Modelul certificatului eliberat de primarie din care rezulta ca posesorul este cunoscut ca 
detine imobilul sub nume de proprietar si ca acesta nu face parte din domeniul public sau nu 
a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-
teritoriale  
 
     
CERTIFICAT  
 
    Ca urmare a Cererii nr. ...... din data de ................, se certifica prin prezenta ca  
    domnul ................, cu domiciliul in ....................., identificat prin ..............., CNP ................;  
    doamna ......................., cu domiciliul in ..........................., identificata prin ..............., CNP 
................,  
    sunt cunoscuti ca detin imobilul identificat cu nr. cadastral ................, in suprafata de 
................ mp, sub nume de proprietar.  
    De asemenea, se certifica ca acest imobil:  
   - nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul 
privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;  
   - face/nu face obiectul unor actiuni in justitie cu privire la care primaria are cunostinta;  
   - a facut/nu a facut obiectul legilor de retrocedare.  
 
     
Primar 

................................... 

(nume si prenume) 

.................................... 

(semnatura si stampila) 

 

 


