
  

 
 

    CERERE 
pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă  

 
     

    Subsemnatul(a) .............................................................................................................................1)  

    Subscrisa .................................................................., C.I.F.*) ......................................., cu sediul în 

ROMÂNIA/............................, judeţul ................................., codul poştal ............., 

municipiul/oraşul/comuna .........................., satul/sectorul .................................., str. ......................., nr. 

.........., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. ......., tel./fax ............................., e-mail .................................... 

reprezentata prin ............................................................2) în calitate de 

proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul în 

ROMÂNIA/............................., judeţul ............................................, codul poştal ..................., 

municipiul/oraşul/comuna ....................................., satul/sectorul ........................, str. 

................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., identificat prin 

B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) ......................................., solicit eliberarea 

unui certificat de nomenclatură stradală şi adresă pentru imobilele situate la adresele:  

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

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

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

   fiindu-mi necesar pentru: ........................................................................................................................ 

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

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

ANEXEZ: 

− Copie privind domiciliul/proprietatea ( B.I./C.I., act de proprietate, act de donație sau moștenire); 

− Copie extras CF actualizat ( nu mai vechi de 30 de zile); 

− Copie schiță CF pentru imobile – case; 

− Plan de încadrare în zonă; 

− Declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită 

adeverința; 

− Dovada achitării taxei pentru certificat de nomenclatură stradală de 9 lei (------------------------------

-------------------------) 
Menționez că am luat la cunoștință faptul că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi 
prelucrate de PMH cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Declar că am fost informat că 
datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de 
acord cu această prelucrare. 

 

Data                                                      Semnătura şi ştampila                    

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

       ___________  

   1) Se completează în cazul persoanelor fizice;  
   2) Se completează în cazul persoanelor juridice;  
   *) Se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 
 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
domiciliat(ă) în -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
având CNP/CUI --------------------------------------------------------, cunoscând consecințele penale ale  
 
falsului în declarații prevăzute de Codul  Penal Român, prin prezenta declar pe proprie răspundere că  
 
sunt proprietarul/a imobilului situat în ----------------------------------------------------------------------------- 
 
înscris în CF nr. ---------------------------------------------, a localității ------------------------------------------- 
 
având nr. topografic/cadastral --------------------------------------------------------------------------------. 
 
 
 
 
 Data                                                                                                    Semnătura 
 
------------------------                                                                            -------------------------------- 


