DOCUMENTELE NECESARE ELIBERARII ANEXEI}4 _ SESIZARE PENTRU
DESCHIDEREA\ PROCEDURII SUCCESORALE
Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale depusd de oricare dintre
succesibilii autorului defunct va fi insoflt[ de urmdtoarele documente certificate cu
originalul de cdtre succesibil :
a) certificat de deces pentru persoana decedatd dupd care se dezbate succesiune ;
b) certificat de clsdtorie qi actul de identitate al solieiisofului supravie,tuitor sau sentinfd
judecStoreascd prin care s-a pronunlat desfacerea cdsdtoriei, in cazul in care aceqtia se
recds6toresc sau nu-qi mai p6streazii numele din timpul cds6toriei.
c) actele de identitate, certificatele ,Je nagtere ale moqtenitorilor, certificatele de c6sdtoriei
(in cazul in celor cdsdtorili ; certificatele de deces pentru moqtenitorii decedali;
d) certificat de atestare fiscald cu trunurile mobile qi imobile delinute de autorul defunct
de pe urma ciruia se dezbate suc,cesiunea, cu valoare impozabilS pentru construclii ;i
anul construcfiilor. in situa{ia in care, odati cu dezbaterea succesiunii, responsabilul
de la taxe qi impozite constatl cii anumite bunuri impozabile ale autorului defunct
nu au fost declarate ;i impozitlate, acesta va stabili impozitul pentru bunurile
respective pentru ultimii 5 ani, plus dob6nzile aferente potrivit codului fiscal.
e) adeverinld de rol cu privire la bunuriie autorului defunct de pe urma cdruia se dezbate
succesiunea.

f)

actele de proprietate ale bunurilor mobile (certificatul de inmatriculare gi cartea de
identitate pentru autoturisme) qi imobile, incheierea de carte funciard pentru bunurile
imobile, dupdcaz,bunuri ce fac obiectul dezbaterii succesorale;
g) certificat cd petentul este cunosc;ut ca petentul a fost cunoscut ca proprietar, precum qi
procesul verbal de identificare a bunurilor imobile, pentru bunurile imobile detinute
flrl acte de proprietate.
h) certificate de acfionar in situafia in care persoana decedatd a delinut acfiuni.
i) orice alte acte de proprietate care dovedesc propeitatea asupra bunurilor delinute de
persoana decedatd de pe urma cdreia urmeazd, sI se dezbati succesiunea.
j) testament in cazul in care acesta r:xistd.
k) declaralia pe propria rdspundere a succesibilului cu privire la datele inscrise in cererea
pentru deschiderea succesiunii.
l) declaralia succesibilului cu pr.lvire la actualizarea datelor din registrul agricol ;i
evidenlelor fiscale (ex. date cu privire la terenuri, construcfii, bunuri mobile).
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