
                                                          
                                                           
  
                                                                 
                                                           Nr …………../…………       
     
 

CERERE 
pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 

 
 

DOMNULE PRIMAR, 
 
 
 
 
 
 
       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………………….. 

        reprezentată prin ……...……………….…………………….*2) în calitate de proprietar/coproprietar/ 

        mandatar/acţionarunic/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: ........………………………………………………........................................... 

       .............................................................................. 
        
 
 
 
            Data  …………….                                                 Semnătura şi ştampilă  …………………………. 
                                        
 
-------- 
    *1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (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. 
    *2) Se completează în cazul persoanelor juridice; 
 

Anexa nr. 37 
Model 2009 ITL 062 



 
 
 
 

TAXĂ: 
 

10,00 lei 

 
 
      Acte necesare pentru eliberarea adresei administrative: 
     OPIS: 

Nr.  
crt. 

Tip/Denumire act:  Cantitate: 

1.  Cerere tip – prezenta filă A4 1 
2.  Extras de Carte Funciară (nu mai vechi de 30zile) – copie1 1 
3.  Copie document privind domiciliul/proprietatea: 

- BI/CI; 
- CUI societate comercială; 
- act de proprietate; 
- act de donaţie sau moştenire. 

1 

4.  Plan de încadrare în zonă 1 
5.  Plan topografic, ştampilat şi semnat de către o persoană atestată în domeniu, ce va 

conţine inventarul de coordonate al imobilului, în sistemul de proiecţie stereografic 
1970 (pentru zona istorică este necesară prezentarea ridicării topografice/plan de 
situație cu inventar de coordonate - după caz) 

1 

6.  Avizul Comisiei de circulaţie, planşa vizată în copie - după caz 1 
7.  Adeverinţă eliberată de către Asociaţia de Proprietari de apartamente cu adresa 

reală a imobilului ( în cazul apartamentelor situate în blocuri ); 
 

8.  Declaraţie pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului - după caz 1 
9.  Chitanţa de plată a taxei (copie) 1 

 
 Extrasul de Carte Funciara se obţine de la O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov, str. Zizinului nr. 46 
 
 

                                                           
1 


