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Cerere
PENTRU DESCHIDEREA  
PROCEDURII SUCCESORALE

I. Elemente de identificare a solicitantului

1. Numele, inițiala tatălui și prenumele

2. Cod numeric personal

3. Act de identitate:  seria  numărul  emis de 

4. Domiciliul: localitatea  , județul  , 

strada  , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap. 

II. Elemente de identificare a defunctului — autor al succesiunii

1. Numele, inițiala tatălui și prenumele

2. Cod numeric personal

3. Ultimul domiciliu: localitatea  , județul  , 

strada  , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap. 

4. Data decesului:  /  / 5. Numărul actului de deces

6. Locul decesului: localitatea  , județul 

7. Nr. de rol nominal unic: 8. Registrul agricol volumul  , poziția 

III. Elemente de identificare a moștenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului

Nr. 
crt.

Numele
Calitatea

Domiciliul 
(localitatea, județul)

Alte mențiuni 
(în cazul minorilor 
se va scrie vârsta 

acestora)și prenumele (strada, numărul)

0 1 2 3 4

1.

2.

Anexa nr. 23 
Model 2006 ITL 023

Întregistrată sub nr.  din         /        /               
la Biroul Notarului Public 

str.           nr.    , 
sc.          , et.          , ap.           , cod poștal  , 
județul    , telefon/fax  

R O M  Â  N  I  A
Județul Olt

Orașul Drăgănești-Olt
Str. Nicolae Titulescu nr. 150   T. 0249 465 815   F. 0249 465 811 

E. primaria@draganesti-olt.ro   www.draganesti-olt.ro
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Nr. 
crt.

Numele
Calitatea

Domiciliul 
(localitatea, județul)

Alte mențiuni 
(în cazul minorilor 
se va scrie vârsta 

acestora)și prenumele (strada, numărul)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IV. Bunuri imobile ale autorului succesiunii

A. Terenuri amplasate în intravilan

Nr. 
crt.

Adresa terenului 
(strada, numărul) Categoria de folosință Suprafața 

(m2) Alte mențiuni 

0 1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

B. Terenuri amplasate în extravilan

Nr. 
crt.

Locul amplasării terenului 
(punctul/tarlaua/parcela) Categoria de folosință Suprafața 

(m2) Alte mențiuni 

0 1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

C. Clădiri

Nr. 
crt.

Adresa clădirii sau locul amplasării 
clădirii (strada, numărul) sau  

(punctul/tarlaua/parcela)*

Tipul 
clădirii

Suprafața 
construită 

desfășurată 
(m2)

Valoarea 
impozabilă (lei)

Anul 
realizării 
clădirii

Alte mențiuni 

0 1 2 3 4 5 6

1.
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Nr. 
crt.

Adresa clădirii sau locul amplasării 
clădirii (strada, numărul) sau  

(punctul/tarlaua/parcela)*

Tipul 
clădirii

Suprafața 
construită 

desfășurată 
(m2)

Valoarea 
impozabilă (lei)

Anul 
realizării 
clădirii

Alte mențiuni 

2.

3.

4.

5.

*Locul amplasării clădirii, identificat prin „punctul/tarlaua/parcela” se utilizează numai pentru clădirile amplasate în extravilanul localităților.

Data  /  / Semnătura ________________________ 

Notă: la prezenta cerere se anexează Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri 
ale bugetului local, în care sunt descrise sarcinile succesorale, respectiv creanțele bugetare locale datorate de autorul 
succesiunii la data decesului. Sumele datorate fac parte din pasivul succesoral.
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