
Către 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

Subsemnaţii_____________________________________________________________________________

______________________________________________domiciliati în_______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

prin prezenta vă rog să-mi eliberaţi o adeverinţă de trecere în proprietate a terenului aferent 

locuinţei, situată la adresa ____________________________________________________înscrisă în 

C.F.______________________, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 18/1991, republicată.

Anexez: 

- Plan de situaţie cu ridicare topografică, întocmit de un topograf autorizat -2 exemplare;

- Extras  de carte funciară, pentru locuinţă(respectiv  apartament sau casă) - original  și

copie, nu mai vechi de 30 de zile; 

- Copie actualizată a colii  de carte funciară, pentru teren şi locuinţă (respectiv  

apartament sau casă) -  2 exemplare,  nu mai vechi de 30 de zile; 

- Înscrisuri doveditoare pentru plata impozitelor emise de Direcţia Venituri;

- Declaraţie pe proprie răspundere în formă autentică din partea persoanelor care solicită

împroprietărirea din care să rezulte fără echivoc intenţia şi convingerea părţilor că, la data 

cumpărării, au convenit cu privire la întreaga suprafaţă de teren aferentă construcţiei şi 

că, din acel moment, dobânditorul a exercitat o posesie continuă, neîntreruptă, 

netulburată, publică şi sub nume de proprietar.În cazul subdobânditorilor construcţiilor, 

declaraţia va face referire şi la posesia proprietarilor anteriori ai construcţiilor; 

- Copii CI/BI  ale solicitanţilor  - 2ex. -

- Dovada deţinerii dublei cetăţenii, în cazul solicitanţilor - cetăţeni străini - 2ex.

Data ………………………………         Semnătura ………………………… 

NOTĂ DE INFORMARE 

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 

Vă facem cunoscut  faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 
European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei 

justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere 

scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției 
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