
 

DOCUMENTE CU CARE SE POATE FACE DOVADA 

ADRESEI DE DOMICILIU SAU REŞEDINŢA 

 

A) Acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind 

titlul locativ, cum ar fi: 

• contract de vânzare/vânzare - cumpărare; 

• contract de donație a unui imobil tip locuință; 

• contract de schimb imobiliar; 

• contract de partaj voluntar, autentificat; 

• contract de comodat, autentificat; 

• contract de întreținere sau rentă viageră; 

• contract de vânzare cumpărare a dreptului de uz sau uzufruct; 

• contract de închiriere înregistrat la administrația financiară; 

• contract de leasing imobiliar; 

• contract de întreținere autentificat la notarul public; 

• certificat de moștenitor; 

• hotărâri judecătorești de constatare a dreptului de proprietate, rămase definitive și irevocabile; 

• extras de carte funciară pentru informare (valabil 30 de zile de la emitere); 

• autorizație de construcție a unui imobil tip locuință + proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor; 

• contract de construire locuință însoțit de procesul verbal de predare- primire/recepție a locuinței; 

 

B) Declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de 

unul din documentele prevăzute la lit. a) 

În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declarația de consimțământ 

pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane trebuie să fie dată de ambii soți; 

În cazul în care imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, soțul care dă declarația 

de primire în spațiu va menționa următorul text: “ Declar, că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca 

locuință a familiei.” 

Declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului 

public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a 

funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României. 

C) Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de 

ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa 

declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b); pentru minorii și 

persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții 

lor legali;(Anexa 14) 

D) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul 

acestuia figurează înscris în registrul agricol (valabil cel mult 30 de zile de la da ta emiterii). 


