Anexa nr. 36
Model 2009 ITL 061
persoane fizice
Nr. ......... /.…../....../20….

CERERE
pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)....................................... EXEMPLU ION............................................1) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit, cu domiciliul în
ROMÂNIA/ ................................, judeţul ........... HARGHITA.........., codul poştal .. 535600...,
municipiul/oraşul/comuna.... ODORHEIU SECUIESC........, satul/sectorul ..................................................,
str. ..................... XY..................................., nr. .. 00.., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... XY... nr. .. 123456......., C.N.P.*).... 123456789123...,
solicit eliberarea unui certificat de nomenclatură stradală şi adresă pentru imobilul/ele situat/e la adresa/ele:
................................ .......... STRADA NR. 00....................................................................................... ......
...................................................................................................................................................................................
nr. C.F. ............... 123456.................................................., nr. C.F. vechi, .......................................................,
nr. cad. .......... 123456..............................., nr. top. ..............................................................................................,
fiindu-mi necesar pentru: CARTE DE IDENTITATE / E-ON GAZ / CARTE FUNCIARĂ / NOTAR PUBLIC /
NEVOIE PERSONAL...............................................................................................................................

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

(Vă rugăm să scrieţi un număr de telefon aici)
Data
......... ZZ.LL.AAAA............

Semnătura şi ştampilă
.................. EXEMPLU ION...............

Anexez ( în copie ):
1. Extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
2. Plan de situaţie, plan de încadrare
3. Carte de identitate al proprietarului/Certificat de înregistrare
4. Fotografii (min 2 bucăţi)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este 11 lei/certificat.*
*Conform HCL. Nr. 290/2018, privind impozitele şi taxele locale valabile pe 2019, Anexa nr. 5A – Art. 474 alin (16)

1)

Se completează în cazul persoanelor fizice;

Anexa nr. 36
Model 2009 ITL 061
persoane juridice
Nr. ........... .
din data de / ….../......../20….

CERERE
pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
DOMNULE PRIMAR,

Subscrisa .................... S.C. EXEMPLUION S.R.L......................................, C.I.F.*) ........

123456................, cu sediul în ROMÂNIA/ ............................, judeţul ....... HARGHITA.............., codul
poştal 535600., municipiul/ oraşul/ comuna....... ODORHEIU SECUIESC..........satul/sectorul
................................................................, str. ........................ XY.............., nr. .. 00..., bl. .........., sc. ........, et.
........, ap ........, tel./fax 0712345678, e-mail .... EXEMPLUION@YAHOO.COM......... reprezentată
prin.......... CINEVA MIHAELA..............................2) în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar
unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ............................., judeţul
........HARGHITA......., codul poştal ... 535600.., municipiul/oraşul/comuna.....ODORHEIU SECUIESC,
satul/sectorul .........................., str. ................ XY.............., nr. .. 00., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ... XY... nr. ..... 123456....,C.N.P.*)...... 123456789123......,
solicit eliberarea unui certificat de nomenclatură stradală şi adresă pentru imobilul/ele situat/e la adresa/ele:
................................ ........... STRADA NR. 00............................................................................... ......
...................................................................................................................................................................................
nr. C.F. ............. 123456................................................, nr. C.F. vechi, .............................................................,
nr. cad. ............. 123456........................, nr. top. ..............................................................................................,
fiindu-mi necesar pentru: CARTE DE IDENTITATE / E-ON GAZ / CARTE FUNCIARĂ / NOTAR PUBLIC /
NEVOIE PERSONAL................................................................................................................................................

Data
.......... ZZ.LL.AAAA............

Semnătura şi ştampilă
................. EXEMPLU ION...............

Anexez ( în copie ):
1. Extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
2. Plan de situaţie, plan de încadrare
5. Carte de identitate al proprietarului/Certificat de înregistrare
3. Fotografii (min 2 bucăţi)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este 11 lei/certificat.*
*Conform HCL. Nr. 290/2018, privind impozitele şi taxele locale valabile pe 2019, Anexa nr. 5A – Art. 474 alin (16)
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;
*)

