ANEXA nr. 1:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici
I.Evidenţa notarilor publici
Numele,
Ordinul de
prenumele
Evidenţa
numire în
şi alte
Data şi
Sediul
controalelor
funcţie,
Nr. de
Data
Sancţiuni
date
temeiul
3)
circumscripţia biroului Modificări
şi a
Observaţii
înregistrare înregistrării personale
disciplinare radierii
judecătoriei notarial2)
măsurilor
ale
înregistrării
şi localitatea
dispuse
notarului
de
numire
public1)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__
1)
În coloana 3 se înscriu numele, prenumele notarului public, funcţiile deţinute în organele profesionale, precum şi alte date relevante din
mapa profesională.
2)
În coloana 5 se vor înscrie sediul, astfel cum rezultă din ordinul ministrului Justiţiei de numire în funcţie sau din decizia Colegiului
director al Camerei Notarilor Publici, precum şi, după caz, adresa poştală, astfel cum este aceasta prevăzută în licenţa de funcţionare.
3)
În coloana 6 se vor înscrie orice modificări intervenite în rubricile 3-5.
II.Evidenţa formelor de exercitare a activităţii notarilor publici

Numele şi
prenumele
notarului
public/
Nr. de
Data
Numele şi
înregistrare înregistrării
prenumele
notarilor
publici
asociaţi

1

2

3

Denumirea
biroului
individual/
Denumirea
societăţii
profesionale

4

Numărul şi
data ordinului
ministrului
justiţiei sau
ale deciziei
Colegiului
Numărul şi
Sediul
director al
Data şi
data
Sediul secundar
Camerei,
temeiul
acordării/
al
Modificări
Observaţii
circumscripţia biroului
radierii
retragerii
judecătoriei notarial biroului
înregistrării licenţei de
şi localitatea
notarial
funcţionare
în care are
sediul biroul
individual/
societatea
profesională
notarială
5

6

7

8

9

10

11

ANEXA nr. 2:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Nr. înregistrare ................................
Data ................................................
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP)
La cererea ............................1), potrivit art. ..................... din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
cu modificările ulterioare, şi art. ..... din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat
prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, se certifică înregistrarea în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici a
......................... 2)
Prezentul certificat a fost eliberat în .......... exemplare.
Director general,
...........................
L.S.
____
1)
Se vor înscrie numele şi prenumele notarului public/notarilor publici sau, după caz, se va individualiza Colegiul director al Camerei
Notarilor Publici care a solicitat înregistrarea.
2)
Se vor face menţiuni în funcţie de obiectul cererii, potrivit dispoziţiilor legii şi regulamentului de aplicare a legii.

ANEXA nr. 3:
Da
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ANEXA nr. 4: OPISUL REGISTRULUI GENERAL NOTARIAL
Numele şi prenumele şi/sau denumirea
părţilor

Felul actului

Nr. de înregistrare/nr. autentic şi data
actului

1

2

3

ANEXA nr. 5: REGISTRUL DE SUCCESIUNI
Data
înregistrării

Numele şi
prenumele
Nr.
defunctului
Înregistrare
Anul Luna Ziua CNP/data
naşterii

1

2

3

4

Numărul de
înregistrare
Numărul şi
din registrul
data
de evidenţă
certificatului
a
(moştenitor,
Alte soluţii
procedurilor
Ultimul
legatar,
(conexare,
Observaţii
succesorale,
Suspendarea
disjungere,
Tarif Notarul (suplimentări,
domiciliu
calitate,
precum şi Termen
procedurii
Impozit Onorariu
clasare
ANCPI public reînregistrări
al
succesoral
numerele
succesorale
de lichidare,
fără obiect
etc.)
defunctului Anul Luna Ziua
de
executor
etc.)
înregistrare
testamentar,
ale
vacanţă
certificatelor
succesorală)
eliberate de
CNARNN
Data decesului
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ANEXA nr. 6: OPISUL REGISTRULUI DE SUCCESIUNI
Numele şi prenumele defunctului

Ultimul domiciliu al defunctului

Numărul dosarului succesoral

1

2

3

14

15

16

17
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19

ANEXA nr. 7: REGISTRUL DE TERMENE SUCCESORALE
Data

Numărul
de ordine

1

2

Numărul certificatului
Soluţia
(de moştenitor, de
Numele şi
Numărul
(amânare,
legatar, de calitate,
prenumele dosarului
Onorariul
suspendare
succesoral de lichidare,
defunctului succesoral
sau finalizare) de vacanţă, de executor
testamentar)
3

4

5

6

Impozitul

Tariful
ANCPI

8

g
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ANEXA nr. 8: REGISTRUL DE DEPOZITE
Termen de
păstrare,
Individualizarea
condiţia şi,
Numele,
înscrisului,
după caz,
Număr de Ziua, luna, prenumele şi
Onorariul
documentelor
persoana
anul
înregistrare
încasat
semnătura
sau valorilor
desemnată
deponentului
depuse în
căreia i se
depozitul notarial
eliberează
depozitul
1

2

3

4

5

Notarul
public

Data
eliberării

Numele,
prenumele
şi
semnătura
persoanei
căreia i se
restituie
depozitul
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9

Onorariul
încasat

Notarul
public care
a întocmit
protestul

8

9
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ANEXA nr. 9: REGISTRUL DE PROTESTE
Număr de
înregistrare

Ora, ziua,
luna, anul

1

2

Somaţia de
Numele şi Locul şi data Transcrierea
plată,
Numele şi
exactă a
prenumele comunicării
răspunsul
prenumele
celui contra
(cu
cambiei,
primit sau
celui care a
căruia s-a
menţiunea
biletului la
motivul
cerut
comunicărilor ordin sau pentru care
cerut
protestul
efectuate)
protestul
cecului
nu s-a
răspuns
3

4

5

6

7

ANEXA nr. 10: REGISTRUL DE CONSULTAŢII NOTARIALE
Număr de
înregistrare

Ziua, luna,
anul

1

2

Numele şi
Obiectul
prenumele
consultaţiei
solicitantului
3

4

Forma consultaţiei
Orală

Scrisă

Onorariul
încasat

Notarul
public

Observaţii

5

6

7
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ANEXA nr. 11: REGISTRUL DE CORESPONDENŢĂ
Număr da înregistrare

Data
înregistrării/expedierii

Emitent/Destinatar

Obiectul
corespondenţei şi
modul de soluţionare

Observaţii

1

2

3

4

5

ANEXA nr. 12:

I.Încheiere de autentificare pentru persoanele care ştiu să citească şi să scrie
ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ....................
Licenţa de funcţionare nr. ...............
Sediul ...............................................
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ..................
Anul ................. luna ................. ziua ................ ora 1)
În faţa mea,......................, notar public, la sediul biroului 2), s-a prezentat ................................, cu domiciliul în .............................,
identificat prin 3), CNP ................., în nume propriu/în calitate de .....................4) al .............................., cu domiciliul/sediul în
............................, în baza ...........................5), care, după ce a citit/i s-a citit actul ..............6), a declarat că i-a înţeles conţinutul, că
cele cuprinse în act reprezintă voinţa lui, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar, precum şi cele
................... anexe.
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară
autentic prezentul înscris.
S-a perceput impozit în sumă de ............ lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ...............7).
S-a perceput tarif ANCPI în sumă de ................. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..............8).
S-a încasat onorariul în sumă de ............... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................9).
Notar public,
....................
L.S.
___
1)
Ora şi minutul se vor menţiona în cazul autentificării unui testament, codicil sau a unui act de revocare a acestora; în cazul luării
consimţământului în aceeaşi zi, dar la ore diferite, acestea se vor menţiona după datele de identificare ale fiecărui semnatar.

2)

În cazul deplasării în afara sediului biroului notarial se va menţiona locul (cu elemente suficiente de individualizare) în care s-a luat
consimţământul şi, după caz, dacă notarul public a fost însoţit de secretar, situaţie în care acesta din urmă va semna încheierea alături de
notarul public.
3)
Se fac menţiuni privind modul de identificare:
a)cunoscut personal de notar;
b)act de identitate sau paşaport;
c)atestarea avocatului care 11 asistă în baza delegaţiei avocaţiale.
4
) Se va completa calitatea în care acţionează semnatarul/semnatarii actului:
a)mandatar;
b)reprezentant legal etc.
5)
Se va menţiona actul prin care semnatarul actului a fost împuternicit să încheie actul notarial.
6)
Se completează numai pentru nevăzătorul care, ştiind carte, poate semna, caz în care, în încheierea de autentificare se va înscrie,
înainte de formula de învestire, următoarea menţiune:"fiind nevăzător, a declarat că a auzit cele citite şi că acestea reprezintă voinţa sa".
7) - 9)
Se completează numai dacă acestea se percep sau se încasează, cu indicarea cuantumului; pentru actele scutite se face menţiunea
"scutit".
II.Încheiere de autentificare pentru persoana care nu ştie carte sau nu poate semna
ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ........................
Licenţa de funcţionare nr. ...................
Sediul ..................................................
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ........................
Anul ............. luna ............ ziua ............. ora 1)
În faţa mea, ................, notar public, la sediul biroului2) s-a prezentat .............................., cu domiciliul în ......................., identificat
prin ................3), CNP ........................, în nume propriu/în calitate de ...................4) al ........................., cu domiciliul/sediul în
.........................., în baza .................... 5), care, după ce i s-a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act
reprezintă voinţa lui, a consimţit la autentificarea prezentului înscris, dar nu a semnat unicul exemplar şi cele anexe, pentru următorul
motiv .........................
Consimţământul expres i s-a luat în prezenţa următorilor martori:
1 ..........................., cu domiciliul în ..........................., identificat prin .............................6), CNP ...........................;
2 ..........................., cu domiciliul în ..........................., identificat prin ..............................6), CNP ...........................,
care au semnat înscrisul, atestând că persoana care nu a putut semna a declarat că înscrisul i-a fost citit, i-a înţeles conţinutul şi consimte
la autentificare.
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară
autentic prezentul înscris.
S-a perceput impozit în sumă de .............. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .......................................... 7).
S-a perceput tarif ANCPI în sumă de .................... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ................................ 8).
S-a încasat onorariul în sumă de ................ lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .......................................... 9).

Notar public,
L.S.
.....................
____
1)
Ora şi minutul se vor menţiona în cazul autentificării unui testament, codicil sau a unui act de revocare a acestora; în cazul luării
consimţământului în aceeaşi zi, dar la ore diferite, acestea se vor menţiona după datele de identificare ale fiecărui semnatar.
2)
În cazul deplasării se va menţiona locul în care s-a luat consimţământul şi, după caz, dacă notarul public a fost însoţit de secretar,
situaţie în care acesta din urmă va semna încheierea alături de notarul public.
3)
Se fac menţiuni privind modul de identificare:
a)cunoscut personal de notar;
b)act de identitate sau paşaport;
c)atestarea avocatului care îl asistă în baza delegaţiei avocaţiale.
4)
Se va completa calitatea în care acţionează semnatarul/semnatarii actului:
a)mandatar;
b)reprezentant legal etc.
5)
Se va menţiona actul prin care semnatarul actului a fost împuternicit să încheie actul notarial.
6)
Identificarea martorului se poate face numai prin act de identitate sau paşaport.
7)-9)
Se completează numai dacă acestea se percep sau se încasează, cu precizarea cuantumului; pentru actele scutite se va face
menţiunea "scutit".

ANEXA nr. 13:

I.Conţinutul formulei de duplicat eliberat la autentificarea actului încheiat într-un singur exemplar original 1)
A)Pentru actul care nu constituie titlu executoriu
"Prezentul duplicat s-a întocmit în .... exemplare, de .......... notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă
ca originalul.
Notar public,
.....................
LS."
B)Pentru actul care constituie titlu executoriu
"Prezentul duplicat s-a întocmit în exemplare, de ................. notar public, astăzi, data autentificării actului, are aceeaşi forţă probantă ca
originalul şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii."
Notar public,
....................
LS."
____
1)

Formula de duplicat se poziţionează după încheierea de autentificare. Notarul public semnează doar la finalul formulei de duplicat,
urmată de aplicarea sigiliului. Duplicatele eliberate în cadrul procedurii de autentificare nu se înregistrează separat.

II.Conţinutul formulei de duplicat eliberat ulterior procedurii de autentificare a actului încheiat într-un singur exemplar original sau în
mai multe exemplare originale
A)Pentru actul care nu constituie titlu executoriu
"ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ........................................
Licenţa de funcţionare nr. .....................
Sediul ....................................................
DUPLICAT nr. ................ din data de ...............
Prezentul duplicat al actului1) ...................... cu nr. ..............., din data .................., încheiat de către notarul public ................., se
eliberează la cererea lui ........................, în calitate de2) .........................., domiciliat în ......................., identificat prin ..................,
CNP ................., într-un număr de ........... exemplare, de ..........., notar public3), şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.
S-a încasat onorariul în sumă de ................. lei cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .......................
Notar public,
...................
LS"
B)Pentru actul care constituie titlu executoriu
"ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ....................
Licenţa de funcţionare nr. .....................
Sediul ................................
DUPLICAT nr. ....................... din data de ...................
Prezentul duplicat al actului1) ...................... cu nr. ..........., din data ....................., încheiat de către notarul public .........................,
se eliberează la cererea lui ............., în calitate de2) .........................., domiciliat în ..........................., identificat prin CNP ...............,
într-un număr de ............ exemplare, de .............., notar public3), are aceeaşi forţă probantă ca originalul şi constituie titlu executoriu în
condiţiile legii.
S-a încasat onorariul în sumă de ............ lei cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ....
Notar public,
...................
LS"
___
1)
Se va trece denumirea actului.
2)
Se va menţiona oricare parte din act, personal sau prin mandatar, moştenitorii oricăreia din părţi sau succesorii în drepturi.
3)
Duplicatul se emite de orice notar public în administrarea căruia se găseşte arhiva sau care are acces la arhiva în care se găseşte actul
în original.

ANEXA nr. 14:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ......................
Licenţa de funcţionare nr. ......................
Dosar succesoral nr. ........./an ................ (an înregistrare dosar)
ÎNCHEIERE
Şedinţa din ....................
Notar public .................
În cauza succesorală privind pe defunctul .....................
La apelul nominal au răspuns:
1 ...................... în calitate de ................, identificat cu ...........................;
2 ..................... în calitate de .................., identificat cu .........................;
3 ..................... în calitate de .................., identificat cu ........................... .
Au lipsit: ........................
Se va face menţiunea dacă s-a îndeplinit sau nu procedura ........................
Declaraţiile celor prezenţi: ..................................
Notarul public,
văzând că .............................................................
DISPUNE:
Amânăm cauza la termenul de în ............................, cunoştinţa celor prezenţi, pentru când .....................................................
Se vor cita: .....................................................
Notar public,
......................
L.S.
Semnătura celor prezenţi
____
1) Se vor menţiona măsurile dispuse în vederea soluţionării cauzei.

1)

ANEXA nr. 15:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .........................
Licenţa de funcţionare nr. .........
Sediul ........................................
Dosar succesoral nr. ....../an ........
Notar public .................
ÎNCHEIERE FINALĂ
Şedinţa din data de .....................
A._
În cauza succesorală privind pe defunctul ............................., CNP ........................, decedat la data de ............................, cu ultimul
domiciliu ........................., la apelul nominal au răspuns:
1 .................., domiciliat în .............................., CNP ........................, în calitate de ...................., identificat cu ....................;
2 .................., domiciliat în .............................., CNP ........................, în calitate de ...................., identificat cu .....................
Au lipsit: .............................1)
Succesibilii prezenţi declară: ................................. .
Au acceptat moştenirea .......................................... .
Au renunţat la moştenire ....................................... .
Sunt străini de succesiune prin declaraţie de neacceptare ................................ .
Defunctul a/nu a lăsat testament(ul) ..................................2)
Defunctul a adoptat regimul matrimonial al ...................................... .
Regimul matrimonial s-a lichidat prin actul autentic nr. .............................. .
Masa succesorală se compune din următoarele drepturi şi obligaţii: .................................................... .
Activ succesoral:
A.Bunuri mobile .........................
Evaluare: ....................................
B.Bunuri imobile ......................
Pasiv succesoral: ..............................., la care se adaugă cheltuielile cu ultima boală şi înmormântarea, în sumă de .............. lei,
suportate de ............., care au fost şi susţinătorii defunctului.
Cerem eliberarea certificatului de moştenitor.
Semnăturile .........................
B_
NOTARUL PUBLIC:
Luând în considerare declaraţiile moştenitorilor, actele de stare civilă, martorii şi celelalte probe administrate ............................,
constată că în succesiunea defunctului ................................
I_
Masa succesorală se compune din următoarele bunuri:

Activ succesoral:
A.Bunuri mobile .........................................
Evaluare: .....................................................
B.Bunuri imobile ......................................
Pasiv succesoral: ..........................................., la care se adaugă cheltuielile cu ultima boală şi înmormântarea, în sumă de ....... lei,
suportate de ..........., care au fost şi susţinătorii defunctului ........................ .
Total activ succesoral: ................. lei.
Pasivul succesoral constă din: ................., în valoare totală de ........................... lei.
TOTAL ACTIV; ........................ lei.
Scutiri şi reduceri: .................... lei.
II _
A.Au calitatea de moştenitori legali/testamentari, în cotele şi cu taxele arătate în dreptul fiecăruia, următorii:
1 ........................., domiciliat în ........................, CNP ............................, în calitate de .........................., căruia îi revine o cotă de
........ din masă succesorală;
2 ......................., domiciliat în ........................., CNP ............................, în calitate de ..........................., căruia îi revine o cotă de
........... din masă succesorală.
B.Impozit ............. lei
Modul de calcul al impozitului ...........................
C.Onorariul ................ lei
Modul de calcul al onorariului ...........................
D.Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut potrivit partajului intervenit astfel: ..........................................
Semnăturile ........................
Sunt străini de succesiune prin:
Renunţare în termen;
1 ............... (nume, prenume) ...................., calitatea faţă de defunct ...................., numărul de înregistrare din Registrul naţional
notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS) ...............................;
Aplicarea prezumţiei de renunţare conform art. 1.112 din Codul civil:
1 .................... (nume, prenume) ......................, calitatea faţă de defunct ........................;
Declaraţie de neacceptare:
1 ............... (nume, prenume) ........................., calitatea faţă de defunct .........................., numărul de înregistrare din RNNEOS
...................... .
Sunt nedemni de a moşteni:
1 .................. (nume, prenume) ................., calitatea faţă de defunct ............................... .
În temeiul dispoziţiilor art. 1.132 din Codul civil şi ale Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu
modificările ulterioare,
DISPUNE:
Eliberarea, în condiţiile legii, a certificatului de moştenitor/legatar.
Notar public,
..............................

L.S.
____
1)
Se fac menţiuni privind îndeplinirea procedurii.
2
) Se fac menţiuni privind existenţa testamentului, forma acestuia şi modul în care s-a constatat valabilitatea acestuia.

ANEXA nr. 16:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ....................
Licenţa de funcţionare nr. ..................
Sediul .......................
Dosar succesoral nr. .........../.................
CERTIFICAT SUCCESORAL DE LICHIDARE Nr. ....................1)
Data (ziua, luna, anul) .....................................2)
..............................., notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus, precum şi încheierea finală respectivă, în baza art. 12 lit. c)
şi q), precum şi a art. 123 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, certific
următoarele:
De pe urma defunctului .........................., CNP .................., decedat la data de ......................, cu ultimul domiciliu în .................,
judeţul
.........................,
au
rămas
următoarele
bunuri
şi
următorii
moştenitori
legali
şi/sau
legatari:
.............................................................................................. .
Defunctul nu a fost căsătorit/a fost căsătorit sub regimul matrimonial al ............................., regim care a fost lichidat prin actul autentic
nr. .................. din data de ...........................
I.Masa succesorală:
A.Activ succesoral:
a)bunuri mobile: .........................3)
b)bunuri imobile: ........................
B.Pasiv succesoral: ..................................
Natura succesiuni .........................4)
II.Moştenitori/Legatari
1 ..................................., CNP ............................., domiciliat în ....................., în calitate de ........................., cu o cotă de .........
din masa succesorală
2 ..................................., CNP ..............................., domiciliat în .................., în calitate de ..........................., cu o cotă de
........... din masa succesorală
Acordul moştenitorilor cu privire la modul de lichidare a pasivului succesoral, desemnarea lichidatorului, întinderea puterilor acestuia şi
termenul de finalizare a procedurii au fost consemnate în actul autentificat cu nr. ......../...........
Renunţători:
Au renunţat la succesiune, conform art. 1.120 din Codul civil:

1 ..................................., în calitate de ..................., prin declaraţia înregistrată în Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor
succesorale (RNNEOS) cu nr. .............. din ...........
Sunt prezumaţi renunţători la succesiune, conform art. 1.112 din Codul civil:
1 ...................................., în calitate de ........................
Sunt străini de succesiune:
1 ....................................., în calitate de ..........................., declaraţie înregistrată în RNNEOS cu nr. ................. din ..............
Nedemni:
Sunt nedemni, conform art. 958 sau 959 din Codul civil:
1 ......................................., în calitate de ........................., căruia i s-a stabilit nedemnitatea conform ............................... .
Notarul public se va îngriji de publicitatea certificatului succesoral de lichidare în registrele de publicitate.
După finalizarea procedurii de lichidare se va elibera un certificat de moştenitor care va cuprinde produsul net al lichidării, sume de bani
rămase sau, după caz, alte bunuri sau datoriile neacoperite, în cazul în care activul nu a fost îndestulător.
S-a perceput impozit în sumă de ............... lei, fiind achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................... .
S-a perceput onorariul în sumă de .............. lei, cu TVA în sumă de ......... lei, şi a fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr.
............ .
S-a perceput tariful de publicitate imobiliară în sumă de ............. lei şi a fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .................
.
Notar public,
...............
L.S.
____
1)
Sa va înscrie numărul de certificat din Registrul de termene succesorale.
2)
Se va înscrie data încheierii finale.
3)
Nu se va menţiona evaluarea bunurilor mobile cuprinsă în încheierea finală.
4)
Se vor menţiona, după caz, următoarele: "legală în temeiul art. ............ din Codul civil"; "testamentară în temeiul art. .......... din
Codul civil, precum şi în baza testamentului olograf din data de ............./autentic din data de .................., întocmit de
......................... ."

ANEXA nr. 17:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .................
Licenţa de funcţionare nr. ................
Sediul ....................
Dosar succesoral nr. .........../................
CERTIFICAT DE ........................ 1) Nr. ..........................2)
Data (ziua, luna, anul) .................... 3)
..........................., notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus, precum şi încheierea finală respectivă, în temeiul art. 12 lit. c)
şi al art. 115 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, certific următoarele:
De pe urma defunctului .........................., CNP ........................., decedat la data de ................................, cu ultimul domiciliu în
.................., judeţul .........., au rămas următoarele bunuri şi următorii moştenitori legali şi/sau ......................... legatari;
Defunctul nu a fost/a fost căsătorit sub regimul matrimonial al ......................., regim care a fost lichidat prin actul autentic nr.
...............din data de ......
I.Masa succesorală:
a)bunuri mobile: .............................;4)
b)bunuri imobile: ..............................
Natura succesiunii ..........................5)
II.Moştenitori/Legatari
1 ........................., CNP .........................., domiciliat în ..........................., în calitate de ..........................., cu o cotă de
.................. din masa succesorală.
2 ........................., CNP .........................., domiciliat în ..........................., în calitate de ..........................., cu o cotă de
.................... din masa succesorală.
Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut în baza actului ...................................
Prezentul certificat s-a eliberat în baza hotărârii definitive nr. ........................./zz.ll.aaaa, pronunţate de .............................
Renunţători:
Au renunţat la succesiune, conform art. 1.120 din Codul civil:
1 ................................., în calitate de .................. prin declaraţia înregistrată în Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor
succesorale (RNNEOS) cu nr. ....................../zz.ll.aaaa.
Sunt prezumaţi renunţători la succesiune, conform art. 1.112 din Codul civil:
1 ..............................., în calitate de .......................
Sunt străini de succesiune:
1 ...................., în calitate de ........................., declaraţie înregistrată în RNNEOS cu nr. ........................zz.ll.aaaa.
Nedemni:
Sunt nedemni, conform art. 958 sau 959 din Codul civil:
1 .............................., în calitate de .................., căruia i s-a stabilit nedemnitatea conform ........................
S-a perceput impozit în sumă de ............... lei, fiind achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ................

S-a perceput onorariul în sumă de .............. lei, cu TVA în sumă de ............... lei, şi a fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată
nr. ............
S-a perceput tariful de publicitate imobiliară în sumă de ............. lei şi a fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..............
Notar public,
.....................
L.S.
____
1)
În funcţie de natura succesiunii se va completa: moştenitor sau legatar, după caz.
2)
Se va înscrie numărul de certificat din Registrul de termene succesorale.
3)
Se va înscrie data încheierii finale.
4)
Nu se va menţiona evaluarea bunurilor mobile cuprinsă în încheierea finală.
5)
Se vor menţiona, după caz, următoarele:"legală în temeiul art. ........... din Codul civil";"testamentară în temeiul art. ........... din
Codul civil, precum şi în baza testamentului olograf din data de ............./autentic din data de ................., întocmit de
......................." .

ANEXA nr. 18:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .........................
Licenţa de funcţionare nr. .....................
Sediul ..................................
Dosar succesoral nr. ...............
CERTIFICAT DE EXECUTOR TESTAMENTAR Nr. ....................
Data (zz.ll.aaaa) ........................
......................................., notar public, în baza art. 115 alin. (5) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, certific următoarele:
Defunctul ......................., CNP ........................., decedat la data de ...................., cu ultimul domiciliu în ......................., judeţul
..............., potrivit testamentului autentificat de ................................, cu nr. .............., din ............../testamentului olograf datat
.................., validat prin procesul-verbal din data de ........................, a desemnat ca executor testamentar, în condiţiile art. 1.077 şi
următoarele din Codul civil, pe:
1 ................................., domiciliat în ........................., CNP ......................, care a acceptat sarcina de a îndeplini această calitate.
Testatorul a stabilit următoarele:
a)drepturile executorului testamentar ...........................;
b)îndatoririle executorului testamentar ........................;
c)modalităţile de predare a legatelor ............................;
d)modalităţile de lichidare a pasivului succesoral ...................................
S-a perceput onorariul de .............. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ............ din ...............
Notar public,
.....................
L.S.

ANEXA nr. 19:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .............................
Licenţa de funcţionare nr. .......................
Sediul .......................................................
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE COPIE Nr. ...........................
Anul .............. luna .............. ziua ...................
..............................., notar public, legalizează această copie conformă cu înscrisul prezentat nouă, aflat în ................1), care este
..............2) şi are .............. pagini, colaţionat de secretarul/expertul ................................
Înscrisul .......................................3)
S-a perceput onorariul de ................. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .....................
Colaţionat
Secretar/Expert,
...................
Notar public,
..................
L.S.
___
1)
Se va indica locul în care se află înscrisul original prezentat pentru colaţionare: în arhiva biroului notarial sau în afara acesteia, cu
precizarea locului unde se află.
2)
Se vor menţiona denumirea înscrisului şi starea în care se află înscrisul prezentat.
3)
Se va completa doar dacă actul este în extras, sub semnătură privată, prezintă particularităţi, este plastifiat sau altă menţiune în
legătură cu înscrisul prezentat. De asemenea, se vor face menţiunile corespunzătoare şi în cazul actelor originale emise de autorităţi,
parafate sau semnate prin parată.

ANEXA nr. 20:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .......................
Licenţa de funcţionare nr. ................
Sediul .........................
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE DE SEMNĂTURĂ Nr. ................
Anul ............. luna ..............ziua ................
În faţa mea, ....................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit procedura ......................................., s-a/s-au
prezentat ................................, cu domiciliul în ..........................., identificat/identificaţi prin ..........................., CNP
......................1), şi a/au semnat cele ................ exemplare ale înscrisului al cărui conţinut îi/le este cunoscut, redactat de
..............................
În temeiul art. 12 lit. e) şi al art. 145 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare, se legalizează semnătura de pe acest înscris.
S-a perceput onorariul de ................ lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ........................ .
Notar public,
.................
L.S.
___
1) Identificarea se face în condiţiile art. 85 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare.

ANEXA nr. 21:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ..............................
Licenţa de funcţionare nr. .............................
Sediul ...........................
ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ Nr. .....................
Anul ................ luna ............... ziua .......................
În temeiul art. 12 lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se dă dată
certă acestui înscris, din care s-a reţinut o copie în arhiva biroului notarial1); acesta este .......................2) şi are ................. pagini,
prezentat în ............... exemplare.
S-a încasat onorariul de .............. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .................... .
Notar public,
.....................
L.S.
___
1)
În arhivă se vor reţine cererea celui care a prezentat înscrisul şi o copie a înscrisului, la care se ataşează încheierea.
2)
Se completează tipul, starea şi particularităţile înscrisului.

ANEXA nr. 22:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ......................
Licenţa de funcţionare nr. ......................
Sediul .........................
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI Nr. ..................
Anul ................ luna ............... ziua ..................
.............................., notar public, în temeiul art. 12 lit. j) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
cu modificările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus, aparţinând lui .............................., interpret şi traducător autorizat, în baza1)
.................., de pe cele ............... exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.
Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris2) ...........................
S-a încasat onorariul de ..................... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .................
Notar public,
L.S.
...................
____
1)
Semnăturii date în faţa mea/specimenului de semnătura depus la biroul notarial.
2)
Se va menţiona forma actului;
- act autentic;
- copie legalizată;
- cu legalizare de semnătură;
- cu dată certă.
Înscrisul tradus poate fi şi în extras.

ANEXA nr. 23:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ......................
Licenţa de funcţionare nr. .....................
Sediul .........................
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A TRADUCERII Nr. ................
Anul ............... luna .............. ziua ................
..................................., notar public, având ca limbă maternă limba ..................../, autorizat ca interpret şi traducător autorizat1)
pentru limba/limbile străină/străine ........................, în temeiul autorizaţiei nr. ................ din data de .........................., eliberată de
Ministerul Justiţiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba .......................... în limba .........................., că textul prezentat a
fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.
Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris2) ...............................
Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de .... pagini, poartă titlul/denumirea de
..............., a fost emis de ..................... şi a fost prezentat mie în întregime/în extras.
Traducerea înscrisului prezentat are un număr de .................. pagini şi a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr.
............../zz.ll.aaaa, păstrate în arhiva subsemnatului.
În baza art. 12 lit. j) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se legalizează
traducerea efectuată de mine, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.
S-a încasat onorariul de ............. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................
Notar public,
.....................
L.S.
____
1)
Se va păstra menţiunea corespunzătoare, după cum limba în care/din care se traduce este limba maternă a notarului public, respectiv
acesta efectuează traducerea în temeiul autorizaţiei deţinute pentru limba respectivă.
2
) Se va menţiona forma actului:
- act autentic;
- copie legalizată;
- cu legalizare de semnătură;
- cu dată certă.
Înscrisul tradus poate fi şi în extras.

ANEXA nr. 24:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ...............................
Licenţa de funcţionare nr. .................
Sediul .................................................
ÎNCHEIERE DE PRIMIRE ÎN DEPOZIT Nr. ...................
Anul ............... luna ............. ziua ..............
În faţa mea, ............................, notar public, s-a prezentat ..............................., cu domiciliul în ............................., identificat prin
....................., şi, în temeiul art. 12 lit. g) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare, a depus următoarele:
1 .......................... ;
2 ..........................1).
Depozitul a fost constituit pentru o perioadă de .........................., urmând a fi eliberat lui ................... .
S-a încasat onorariul de .................. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ....................... .
Notar public,
......................
L.S.
____
1) Se completează cu denumirea bunului, datele de identificare ale acestuia, precum şi cu o descriere sumară a bunului.

ANEXA nr. 25:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ........................
Licenţa de funcţionare nr. .......................
Sediul ................................
ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE Nr. .....................
Anul .............. luna ................ ziua ......................
Subsemnatul, ..............................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ..........................., în
temeiul art. 12 lit. d) şi al art. 149 alin. (1) lit. .... 1) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, certific că .................., cu domiciliul în ..............................., CNP ..........................., identificat prin
................... 2) s-a aflat la ............... 3) astăzi, data de mai sus, ora ....................., fiind în viaţă4).
S-a încasat onorariul de ................. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................... .
Notar public,
.....................
L.S.
Semnătura solicitantului .........................
___
1)
După caz, se va menţiona lit. a) pentru faptul că o persoană se află în viaţă şi/sau lit. b) pentru faptul că o persoană se află într-un
anumit loc.
2)
Identificarea se face în condiţiile art. 85 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare.
3)
Se indică locul unde s-a îndeplinit procedura.
4
) Dacă se solicită numai certificarea locului unde se află persoana, precizarea că persoana este în viaţă nu mai este necesară,
completându-se doar ora.

ANEXA nr. 26:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ..................
Licenţa de funcţionare nr. .....................
Sediul ...............................
ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE Nr. ................
Anul ............... luna .............. ziua ...................

Subsemnatul, .............................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ................., în temeiul
art. 12 lit. d) şi al art. 149 alin. (1) lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare, certific că .................., cu domiciliul în ........................., CNP ....................., identificat prin .......................1), s-a aflat la
................ 2), astăzi, data de mai sus, ora ................, şi este aceeaşi persoană cu cea a cărei fotografie s-a aplicat pe prezenta
încheiere.
S-a încasat onorariul de .................... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................
Notar public,
.................
L.S.
Semnătura solicitantului ....................
___
1)
Identificarea se face în condiţiile art. 85 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare.
2)
Se indică locul unde s-a îndeplinit procedura.

ANEXA nr. 27:

ROMANIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ......................
Licenţa de funcţionare nr. ................
Sediul ......................
ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE NR. ................
Anul ............ luna ............. ziua ............. ora .................
În faţa mea, ........................, notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul1) pentru motivul ................., s-a/s-au
prezentat:
1 .............................., cu domiciliul în ..........................., CNP ..........................., identificat prin ............................2);
2 ............................., cu domiciliul în ..........................., CNP ..........................., identificat prin ..............................2), ca urmare a
somaţiei/notificării nr. ...... din data de ......................., emise de ........................ şi a/au declarat următoarele:
................................................... 3).
În temeiul art. 12 lit. d) şi al art. 149 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, se certifică cele de mai sus.
S-a încasat onorariul de ................... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .................... .
Notar public,
L.S.
.....................
Semnăturile părţilor ..........................
1 ....................
2 ...................
____
1)
Se indică locul unde s-a îndeplinit procedura.
2)
Identificarea se face în condiţiile art. 85 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare.
3)
În cazul refuzului de a face declaraţia sau de a semna, precum şi în caz de neprezentare a persoanei somate sau notificate, notarul
public face menţiunea corespunzătoare în încheiere.

ANEXA nr. 28:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ....................
Licenţa de funcţionare nr. ....................
Sediul ...............................
ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE Nr. ........................
Anul ................. luna ............. ziua ............. ora .............
În faţa mea, ..................................., notar public, la sediul biroului/locui unde s-a îndeplinit actul ......................... 1), pentru motivul
............. s-a/s-au prezentat;
1 ..................................., cu domiciliul ..............................., în ............................, CNP ..............................., identificat prin
................................... 2);
2 .................................., cu domiciliul ................................, în ............................, CNP ................................, identificat prin
...................................2),
solicitând certificarea .............................. 3) la care s-a ataşat un nr. de ......................... fotografii/specificaţii tehnice ale
produsului/programului informatic.
Atestarea programului informatic/produsului s-a făcut de expert .................................., legitimat cu .............................4).
În temeiul art. 12 lit. d), al art. 149 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi al art. 307 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, se certifică cele de mai sus.
S-a încasat onorariul de ................... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ........................ .
Notar public,
......................
L.S.
Semnăturile părţilor5)
1 ..............................
2 ...............................
____
1)
Se indică locul unde s-a îndeplinit procedura.
2)
Identificarea se face în condiţiile art. 85 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare.
3)
Se va arăta: pentru site-uri, care este adresa paginii de internet; pentru programele informatice şi alte produse, elementele
caracteristice de identificare ale fiecăruia, potrivit art. 303-305 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.
4)
Expertul va depune dovada pregătirii sale în domeniu.
5)
Şi/sau, după caz, a expertului.

ANEXA nr. 29: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A PROCEDURILOR SUCCESORALE înregistrate în circumscripţia
judecătoriei (judeţului, Camerei) ....................
Numărul
certificatului

Data
(ziua, luna,
anul)

Numele,
prenumele,
CNP/data
naşterii şi
ultimul
domiciliu al
defunctului

1

2

3

Numele şi
prenumele
solicitantului,
Data decesului numărul şi
data
înregistrării
cererii
4

Notarul public
Numărul şi
şi sediul
data dosarului Observaţii
biroului
succesoral
notarial

5

6

7

8

ANEXA nr. 30: REGISTRUL DE CORESPONDENŢĂ
Numărul de
înregistrare a
documentului la
Numărul şi
Observaţii
Numărul
Numărul
Conţinutul Compartimentul
care se
Data
Numărul
Modul de
Data
data
(semnătura
Emitentul documentului
căruia i s-a
Destinatarul conexează şi
de
filelor
anexelor
rezolvare expedierii
responsabilului
înregistrării documentului
(în rezumat)
repartizat
înregistrare
documentului
indicativul
emitentului
etc.)
dosarului
potrivit
nomenclatorului
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA nr. 31:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ...................
Licenţa de funcţionare nr. ..................
Sediul ...........................
ÎNCHEIEREA Nr. ................. data ................... privind verificările efectuate în evidenţele succesorale ale Camerei notarilor publici şi ale
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici
............................., notar public, în urma cererii depuse de .................................., domiciliat(ă) în ......................., în calitate de
................, pentru verificarea evidenţelor succesorale privindu-l pe defunctul ............................, decedat la data de
............................, cu ultimul domiciliu în ..............................., am procedat la efectuarea verificărilor în următoarele evidenţe (se vor
marca registrele în care s-au făcut verificări):
- Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici ...............................;
- Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor;
- Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale;
- Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor.
În baza răspunsurilor primite prin certificatele/adeverinţele nr. .........................., eliberate de Centrul Naţional de Administrare a
Registrelor Naţionale Notariale, anexate, constat că, la data eliberării fiecărui act de interogare a registrelor sus-menţionate, în cauza
succesorală a defunctului ...................... erau efectuate următoarele înregistrări (se vor preciza rezultatele verificărilor):
..............................
În cazul în care cauza succesorală urmează să fie soluţionată de către instanţă, solicitantul va sesiza de îndată Camera Notarilor Publici
.............., în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu.
În temeiul art. 15 lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art.
330 şi 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 2.333/C/2013, am procedat la întocmirea şi eliberarea prezentei încheieri.
S-a perceput onorariul de .............. lei cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................... .
Notar public,
....................
L.S.

ANEXA nr. 32: REGISTRUL DE DIVORŢURI
Data înregistrării

Numărul de
Numărul şi
înregistrare
data
Numărul
Numele şi din Registrul
certificatului
Notarul
prenumele naţional de Termen de divorţ din Soluţia Onorariul
Observaţii
de
public
Anul
Luna
Ziua
soţilor
înregistrare
evidenţă a
Registrul unic
al certificatelor
cererilor de
divorţ
de divorţ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANEXA nr. 33: OPISUL REGISTRULUI DE DIVORŢURI
Numele şi prenumele soţilor

Numărul dosarului de divorţ

Numărul certificatului de divorţ

1

2

3

ANEXA nr. 34:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ................
Licenţa de funcţionare nr. ....................
Sediul ..........................
Dosar de divorţ nr. .........../20.............
ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORŢ
nr. .......... din data ..............
În dosarul de divorţ aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe ................. (numele şi prenumele soţilor) ................., înregistrat cu
nr. ............. din data de .........., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, la apelul nominal au răspuns:
1 .............................., domiciliat în ............................;
2 ............................., domiciliat în ......................, cu ultima locuinţă comună în ............................. .
Soţii, prezenţi în faţa notarului public, declară că îşi menţin cererea de divorţ depusă la data de ........... şi că au convenit ca, după
desfacerea căsătoriei:
a)soţul:
- să poarte numele ......................, avut înaintea căsătoriei;
- să păstreze şi să poarte numele .................., rezultat din căsătorie;
b)soţia:
- să poarte numele ................, avut înaintea căsătoriei;
- să păstreze şi să poarte numele .................., rezultat din căsătorie.
Stăruim în cererea de divorţ:
Semnături:
1.soţ:
2.soţie:
Notarul public,
având în vedere declaraţia soţilor că stăruie în cererea de divorţ, precum şi actele depuse la dosarul de divorţ, văzând că sunt îndeplinite
condiţiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, prevăzute de art. 375 şi următoarele din Codul civil,
CONSTATĂ:
1.Stăruinţa soţilor în cererea de divorţ, pentru desfacerea, la cererea şi prin acordul soţilor, a căsătoriei încheiate la data de .................,
la Primăria ................., judeţul ......................, între ............................ şi ........................
2.Învoiala soţilor cu privire la numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei:
- soţul ......................;
- soţia ....................... .
Pentru aceste motive,
DISPUNE:
Admite cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul părţilor.
Eliberează certificatul de divorţ pentru desfacerea căsătoriei, privind pe soţii ................. şi ............................. .

Efectuează pe certificatul de căsătorie menţiunea prevăzută la art. 377 din Codul civil.
S-a perceput onorariul de .................. lei cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ....................... .
T.V.A. .............. .
Notar public,
......................
(numele şi prenumele)
Semnătura
..................
L.S. (sigiliu)

ANEXA nr. 35:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .......................
Licenţa de funcţionare nr. ...................
Sediul ......................
Dosar de divorţ nr. .............../20 ............
ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE DIVORŢ nr. ........... din data ...............
În dosarul de divorţ aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe ....................(numele şi prenumele soţilor) .................., înregistrat
cu nr. ............. din data de ..........., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, la apelul nominal au răspuns:
1 ............................., domiciliat în
2 .............................., domiciliat în ........................, care a/au declarat următoarele: ...............................................
Lipsă ............................................
Notarul public,
având în vedere că divorţul prin acordul soţilor nu poate fi constatat prin procedura notarială prevăzută de art. 378 din Codul civil,
pentru următoarele motive:
........................................................
DISPUNE:
Respinge cererea pentru desfacerea căsătoriei prin acordul pârtilor, privind pe soţii ............................. şi ..............................
Fără cale de atac, conform art. 378 alin. (2) din Codul civil.
S-a perceput onorariul de ............ lei cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ...............,
T.V.A. ..............................
Notar public,
......................
(numele şi prenumele)
Semnătura
..................
L.S. (sigiliu)

ANEXA nr. 36:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ......................
Licenţa de funcţionare nr. ...................
Sediul ..........................
Dosar de divorţ nr. .............../20...................
CERTIFICAT DE DIVORŢ1) nr. .............. din data .................
Notar public, ........................., constat desfăcută prin acordul soţilor căsătoria înregistrată la Primăria ..................., judeţul
................, în Actul de căsătorie nr. .......... din .............., dintre .................... (soţul), născut la data de ..................., în localitatea
.................., judeţul .........................., CNP ......................, fiul lui .............. şi al ............, cu domiciliul în localitatea
......................., şi ....................... (soţia), născuta la data de .......................... în localitatea ........................,
judeţul........................., CNP ..........., fiica lui .................... şi a ...................., cu domiciliul în ........................ judeţul
....................., în temeiul art. 376 alin. (4) din Codul civil.
Numele după divorţ:
- fostul soţ .....................;
- fosta soţie ...................... .
Prezentul certificat de divorţ produce efecte între părţi de azi .................. (zi/lună/an), data eliberării, şi va fi transmis autorităţii
competente pentru a se face menţiunile corespunzătoare pe actul de stare civilă.
Notar public,
.....................
(numele şi prenumele)
Semnătura
..................
L.S.
(sigiliu)
____
1)
La solicitarea persoanei interesate notarul public poate elibera certificatul european de divorţ prin completarea anexei I la Regulamentul
(CE) 2.201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în
materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.347/2000.

ANEXA nr. 37:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial ....................
Licenţa de funcţionare nr. ..................
Sediul .......................
Dosar succesoral nr. ............/....................
CITAŢIE1) emisă la data de .....................
Numele şi prenumele/denumirea ....................................................2)
Domiciliul sau reşedinţa/sediul: .................................................... 3).
Vă înştiinţăm că sunteţi invitat să vă prezentaţi la sediul acestui birou notarial la data de ziua .......... luna .......... anul .............., ora
..........., în calitate de .............., pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului ............................., decedat la
data de: ziua ........... luna ........... anul .............., cu ultimul domiciliu în ................. , str. ..................... nr. ......................,
judeţul/sectorul .................... .
Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost făcută de .............................. .
Succesibilii indicaţi în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt: ............................... .
Până la termenul fixat, puteţi opta între următoarele posibilităţi:
- să dobândiţi calitatea de moştenitor, urmând să daţi în acest sens o declaraţie autentică de acceptare a succesiunii, iar, în cazul în care
nu vă puteţi prezenta, veţi putea încheia o procură autentică prin care să desemnaţi o altă persoană să vă reprezinte la dezbaterea
succesiunii;
- să renunţaţi la moştenire printr-o declaraţie autentică pe care să o depuneţi la dosarul cauzei;
- în cazul în care nu acceptaţi moştenirea în termen de 1 an de la data deschiderii moştenirii se va prezuma, conform art. 1.112 din Codul
civil, că aţi renunţat la moştenire4).
Notar public,
.................
Secretar,
................
___
1)
Model de citaţie transmis în termenul de opţiune succesorală. Aceasta citaţie trebuie comunicată cu cel puţin 30 de zile înainte de
expirarea termenului de opţiune succesorală.
2)
Se vor completa numele şi prenumele sau denumirea persoanei citate.
3)
Se va completa domiciliul sau sediul persoanei citate.
4)
Această menţiune se va face numai în cuprinsul citaţiilor trimise în termenul de opţiune succesorală.

ANEXA nr. 38:

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Birou notarial .........................
Licenţa de funcţionare nr. ...................
Sediul ..............................
Nr. ......./...............
CITAŢIE1) emisă la data de ...........................
Numele şi prenumele/Denumirea ................................... 2)
Domiciliul sau reşedinţa/sediul: ......................................3)
Vă înştiinţăm că sunteţi citat să vă prezentaţi la sediul acestui birou notarial la data de; ziua ...................... luna ............... anul
..............., ora ...................., în calitate de ..................... pentru .......................4).
Notar public,
....................
Secretar,
.................
____
1)
Conţinutul prezentei anexe se va adapta în mod corespunzător şi în cazul redactării unei notificări sau somaţii în materie notarială.
2)
Se vor completa numele şi prenumele sau denumirea persoanei citate.
3)
Se vor completa domiciliul sau sediul persoanei citate.
4)
Rectificare, reconstituire, eliberare duplicat, restituire a depozitului sau, după caz, prelungirea acestuia.

ANEXA nr. 39:

___
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 479 din data de 1 august 2013

