1. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
Notă: Poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate (ca
unic proprietar sau coproprietar) sau un drept de uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda
proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acordul uzufructuarului;
2. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZUFRUCT,
încheiat în formă autentică;
3. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ /
ABITAŢIE, încheiat în formă autentică;
Notă: Poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte deplina
proprietate (ca unic proprietar sau coproprietar) sau titularul dreptului de uz / abitaţie, NU şi cel care dobândeşte
nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acordul titularului dreptului de uz / abitaţie;
În cazul unei terţe persoane, trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu atât cumpărătorul cât şi
persoana care are dreptul de abitaţie.
Titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi,
chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte
persoane aflate în întreţinere. (art. 750 C. civ.)
4. CONTRACTUL DE DONAŢIE a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
5. CONTRACTUL DE DONAŢIE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ / ABITAŢIE SAU
UZUFRUCT, încheiate în formă autentică;
Notă: Poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv cel care dobândeşte astfel deplina
proprietate sau un drept de uz / abitaţie, ori uzufruct asupra acestuia, NU şi cel care dobândeşte nuda proprietate;
nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul / reşedinţa doar cu acceptul uzufructuarului / titularului dreptului de uz /
abitaţie; poate cere înscrierea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte dreptul de
abitaţie asupra acestuia;

6. CONTRACTUL DE SCHIMB CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ, încheiat în formă autentică;
Notă: Poate cere înscrierea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte dreptul de
proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
7. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE SAU CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ, încheiat în formă autentică;
Notă: Dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte renta, priveşte doar o parte din imobil,
atunci cel care plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii
domiciliului / reşedinţei la adresa respectivă;
8. CONTRACTUL DE CONSTRUIRE A UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ÎNSOŢIT DE PROCESULVERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A LOCUINŢEI, încheiat în formă autentică;
9. ACTUL DE ALIPIRE SAU DEZLIPIRE A UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, încheiat în formă
autentică;
10. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE A UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ÎNSOŢITĂ DE
PROCESUL-VERBAL DE RECEPŢIE TOTALĂ/PARŢIALĂ, încheiat în formă autentică;
Notă: Procesul-verbal de recepţie trebuie să fie încheiat în prezenţa unui delegat al autorităţii administraţiei publice
locale care a eliberat autorizaţia de construire a imobilului, ce va fi menţionat în conţinutul acestuia.
În lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru proprietarul imobilului şi membrii familiei
sale, dovada adresei de domiciliu/reşedinţă se poate face cu declaraţia pe propria răspundere a solicitantului actului
de identitate, însoţită de nota de verificare (anexa 14) a poliţistului de ordine publică la care se ataşează copia
autorizaţiei de construire. NU şi pentru terţe persoane.
11.CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale
necontencioase;
12.TITLUL DE PROPRIETATE a unui imobil tip locuinţă (să fie înscrisă adresa completă);
13. CONTRACTUL (CONVENŢIA) DE PARTAJ VOLUNTAR, încheiat în formă autentică;
14. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat
(solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună
cu titularul contractului de închiriere”. Se prezintă contractul de închiriere, actele adiţionale, procesul-verbal de
predare/primire şi fişa cu suprafaţa locativă;
Notă: Contractele privind închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat se vor prezenta, în original şi copie;

15.CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE sub semnătura privată, a unui imobil tip locuinţă, situaţie în care nu se mai
solicită consimţământul proprietarului;
Notă: Pentru a fi opozabil lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, contractul de închiriere privind locuinţa proprietate
personală, trebuie să îndeplinească următoarele formalităţi, după caz:
● să fie încheiat în formă autentică la notar public (art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a
activităţilor notariale, republicată;
● părţile contractului, conţinutul şi data certă să fie atestate de către avocat (art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;
● să fie înregistrat sau însoţit de formularul / declaraţia înregistrat/ă la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală în care să fie inserate numărul şi data contractului;
În situatia în care părţile nu doresc să prezinte contractul de închiriere în una din formele menţionate mai sus, au
posibilitatea să facă dovada adresei de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr.
97/2005, republicată, respectiv cu declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului (persoană fizică sau
juridică), pe pag. 2 a cererii, însoţită de actul de proprietate al acestuia, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute
de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.
IMPORTANT: Situaţiile indicate mai sus au în vedere contractele de închiriere încheiate între persoane
fizice!
IMPORTANT: În cazul contractelor de închiriere încheiate între persoane juridice şi persoane fizice, ca locatari, se
va prezenta contractul de închiriere cu număr de înregistrare din evidenţele persoanei juridice - locator.

16. CONTRACTUL DE COMODAT a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, autentificat la notar sau părţile acestuia,
conţinutul, semnătura şi data certă, să fie atestate de către un avocat, potrivit legii, situaţie în care nu se mai
solicită consimţământul proprietarului;
Notă: Contractul de comodat (folosinţă gratuită) poate face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă numai pentru
persoana menţionată în contract, întrucât acesta poate permite unui terţ să folosească imobilul decât cu
aprobarea prealabilă a comodantului.
17. ACTUL DE ADJUDECARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ;
Notă: Prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;
18. ACTUL DE PARTAJ convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;
19. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ, rămasă definitivă (şi irevocabilă, în funcţie de data pronunţării):
- constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
- atribuirea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
- retrocedarea unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
- partajul unui imobil cu destinaţia de locuinţă (partajul judiciar);
- constatarea uzucapiunii imobiliare privind un imobil cu destinaţia de locuinţă (unde este cazul, raportul
de expertiză tehnică);
Notă: În cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au
dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie
investite cu formulă executorie.
20. SENTINŢA / HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ AVÂND CA OBIECT ŞI ATRIBUIREA BENEFICIULUI
LOCUINŢEI CONJUGALE,(BENEFICIARI AI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE SAU PROPRIETATE COMUNĂ) rămasă
definitivă (şi irevocabilă, în funcţie de data pronunţării):;
Notă: Această hotărâre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului
din care rezultă că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul
folosinţei locuinţei conjugale, (atribuirea beneficiului locuinţei conjugale producând efecte până la data rămânerii
definitive a hotărârii de partaj), dată în faţa lucrătorului de evidenţă;
21.CONTRACTUL DE LEASING IMOBILIAR – poate face dovada titlului locativ pentru persoana care are calitate de
locatar/utilizator, soţul/soţia şi copiii acestuia– în condiţiile în care actul de identitate este solicitat de către o

terţă persoană se prezintă consimţământul societăţii de leasing care deţine dreptul de proprietate asupra
imobilului pînă la finalizarea leasingului;
22.CONTRACTUL DE DARE ÎN PLATĂ a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;
23.EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, ACTUALIZAT (să nu fie mai vechi de 30 zile)

extrasul eliberat proprietarului imobilului la ghişeul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, face dovada
adresei de domiciliu, fără a fi necesară o altă formalitate;

extrasul emis proprietarului imobilului on-line prin intermediul aplicaţiei A.N.C.P.I.;

extrasul eliberat de notarul public, cu semnătură electronică, face dovada adresei de domiciliu numai însoţit de
certificatul de conformitate emis de acesta;
Alte acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ

PROPRIETATE DEŢINUTĂ DE UN MINOR

În situaţia în care un imobil este deţinut în proprietate de un minor lipsit de capacitatea de exerciţiu,
declaraţia de consimământ pentru primirea în spaţiul de locuit a unuia dintre părinţi se dă de către
celălalt părinte, în calitate de reprezentant legal al acestuia, iar în cazul unei terţe persoane de către unul
dintre părinţi.
Dacă autoritatea părintească este exercitată numai de unul dintre părinţi, pentru stabilirea
domiciliului/reşedinţei acestuia sau a unei terţe persoane este necesar ca instanţa de tutelă să numească
un curator special care să consemneze declaraţia în cauză.

PROPRIETAR DECEDAT/CHITANŢĂ DE MÂNĂ


Dacă imobilul a fost cumpărat în baza unui înscris sub semnătură privată(chitanţă de mână) care nu
a fost autentificat la un birou notarial sau nu s-a solicitat instanţei recunoaşterea dreptului de
proprietate: în astfel de situaţii, solicitantul trebuie să ataşeze la cerere, în original şi copie chitanţa
de mână;



Proprietarul imobilului este decedat şi nu a fost dezbătută succesiunea, în astfel de situaţii,
solicitantul trebuie să ataşeze la cerere, în original şi copie, actul care face dovada că persoana
decedată deţine acel imobil şi documentul din care să rezulte gradul de rudenie. În situaţia în care
din documentele prezentate nu se poate stabili că solicitantul este posibil succesor, se prezintă
certificatul care atestă calitatea de moştenitor.



În ambele situaţii cererile se soluţionează cu: declaraţia pe propria răspundere (anexa 14) a solicitantului
actului de identitate, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa
unui imobil, faptul că persoana locuiește efectiv la adresa declarată.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, proprietarul va prezenta actul de proprietate (original şi copie),
va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la
ghişeu. În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor,
declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al
României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială
este situat imobilul (declaraţia se reţine în original). În declaraţia dată de proprietarul imobilului trebuie să se
specifice acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului (reşedinţei) unei anumite persoane în locuinţa care
este proprietatea sa.

În situaţia în care găzduitorul se află în străinătate declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:
- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada /
Consulat);
- la notar, caz în care va fi supralegalizată / apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, după caz.
PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă,
în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea
diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul
consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.
Declaraţia dată la notar într-un stat membru al UE este scutită de apostilare.
Declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română să fie legalizată de către notar.
În cazul în care proprietarul este persoană juridică declaraţia de primire în spaţiu (anexa 12) va fi înlocuită de
o hotărâre A.G.A. prin care asociatul unic / asociaţii declară îşi exprimă în mod explicit acordul ca
solicitantul să-şi stabilească domiciliul sau reşedinţa în spaţiul deţinut de respectiva persoană
juridică. Solicitantul va mai prezenta şi actul constitutiv al societăţii şi certificatul de înmatriculare.

Pentru minori şi persoanele puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de
către reprezentanţii lor legali.

