Pentru desohiderea procedurii succesorale (eliberarea
anexei 24) sunt necesare a
original si in copie, urmdtoarele documente:

fi

prezentate

in

o certi.lcat. de deces pentru persoana decedata dupi
care se f.ace succesiunea;
certlrlcat de nastere si de cdsitorie pentru sotia supravieluitoares/sotui
supraviefuitor, sau sentintra
judecdtoreascr prin care s-a pronunlai
desfacerea casrtoriei (divorful) ir,
i;-;u." aceftia

'

;;i

recesetoresc;

se

o certificat de nagtere si de cdsdtorie (in cazur
schimbdrii numelui) pentru mo$tenitori;
actualizat in situalia in care obiectul moqtenirii ,"
,"i".u

t"

lrlill?j""t;i
r

"r

il;ii-d"

natura construclie

certificatul de atestare fiscala cu valoarea impozabila pentru
imobilul de natura constructie si/sau teren
care fac obiectul succesiunii;
r titlul de proprietate in situalia in care obiectul succesiunii se refera la un
teren atribuit potrivit legilor
fondului funciar;
certificat de ac{ionar' in situa}ia in care, obiectul mogtenirii
se refera la ac}iuni delinute de persoana
decedata si dupd care se face succesiunea.l
cartea de identitate a maginii.si talonul acesteia, in
situatia in care, obiectul moqtenirii se refera la un
autoturism detrinut de persoana decedata si dupi care se face
succesiunea;
r orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor
detinute de persoana decedatd dupd care
urmeazd a se dezbate succesiunea;
. chitanta cu taxe de eliberare anexa23 si 24;

'

'

cu toate aceste documente' persoana indrepti(itil, la solicitarea cireia se
face deschiderea
procedurii succesorale se prezinti Ia secretarui unitn{ii administrativ-teritoriale
comuna
castranova, unde va completa o cerere-declaratie pe propria rispundere,
din cuprinsur
cdreia

trebuie sa rezulte:
- calitatea celui care solicita deschiderea succesiuhii;
persoana dupi care se face succesiunea cu indicarea numelui
defunctului; numele si domiciliul mostenitorilor;

:
si a ultimului domiciliu al
- indicarea in cuprinsul declarafiei a faptului ca exista sau nu testament, cu enumerarea
mogtenitorilor testamentari in situa{ia in care acesta exista; indicarea
bunurilor care fac obiectul

succesiunii.

NoTA: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) se elibereazd o
singurE data la
cererea mo$tenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
Sesizarea pentru des"hid".ea procedurii
succesorale, este documentul administrativ necesar in procedura
dezbaterii succesorale care se desfdgoard
exclusiv in fala notarului public competent sau a inst-aniei judecatoregti
in a cdrei
{e;rtorian a avut

lai

ultimul domiciliu defunctul. Aceasta (anexa nr.24) nu atesta calitatea
de mogtenitor si nici dreptul de
proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile delinute de
defunct.
Potrivit art.1133

din Noul Cod Civil dovada califiiii de mo$tenitor legal sau testamentar, precum
si
dovada dreptului de proprietate al mogtenitorilor accepianli asupra
bunurilor din masa succesorala in cota
care se cuvine fiecdruia, se constata prin certificatui de moqtenitor
eliberat de notarui public conform
art.I 132 Noul Cod Civil.

-

'Persoanr indeptSlitd sd solicite eliberarea sesizdrii pentru deschiderea procedurii succesorale (anexa
nr'24 Model ITL 024), este persoana care face dovada scris[ ca are vocatie
succesorald ieste una din
prezumtivii moqtenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor
al succeiiunii.

Anexa nr. 23
Model 2006 tTL 023

CERERE PENTRU DESCHIDEREA
PROCEDURII SUCCESORALE

'iJFbil[?uEu
Numele gi prerutnrele

str. ............. nr. .....

Continuare pe verso.

IV. BUNURI

AUTORULUI SUCCESIUNII
INTRAVILAN

sTr

B. TERENURI AMPLASATEJN=XTMVI LAN

Locul amplaserii terenului
Punctu l/TarlauaiParcela

Adresa cledirii sau locul arnotasari;
sff. ...,..............................-., nr- ..
sau Punctul/Tarlaua/Parcela*1 )

*1)

Locul amplasarii cledirii, identificat prin "Punctulffarlaua/Parcela" se utilizeaza numai pentru
cledirile amplasate in

eXravilanul localitdtilor.

Data:

(nume si prenume solicitant)

(semnatura solicitantului)

Am luat-cunoqtinta cd informatiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European
nr 67912016 privind protectia persoanelor fizice ln ceea ce priveste prelucrarea dateloriu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date.

NOTA:
La prezenta cerere se anexeazd Certific€tul de atestare fiscala privind impozitele gitaxele locale gialte veniluriale
bugetului local in care sunt inscrise sarcinile succesorale, respectiv creanlele bugetare locale datorate
de autorul succesiunii
la data decesului. Sumele datorate fac parte din pasivul succesoral.

