ROMÂNIA
Judeţul Olt
Tel.:0249/472006 – 472439; fax : 0249/472005-472439, e-mail :
primaria.strejesti@yahoo.com
______________________________________________________________
COMUNA STREJEŞTI
PRIMĂRIA
Nr.94/21.07.2020

DISPOZITIE
Referitoare la : aprobarea procedurilor operaționale pentru eliberarea adeverinței de rol
privind deținere unui bun imobil tip locuință pentru luare persoane în spațiul de locuit
Avand in vedere :
- Memoriul justificativ al domnului primar al U.A.T. Strejești nr.5457/21.07.2020, cu privire la
aprobarea procedurilor operaționale pentru eliberarea adeverinței de rol privind deținere unui bun
imobil tip locuință pentru luarea în spațiu persoane;
În temeiul dispoziţiilor art. 196(1), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Primarul comunei Strejeşti
dispune :
Art.1. (1) În vederea eliberării adeverinței privind dovada deținerii unui imobil tip locuință pentru
luare în spațiu persoană(e) în scopul schimbării adresei de domiciliu, respectiv acordarea vizei de
flotant, solicitantul depune următoarele documente :
- cerere/declarație pe propria răspundere a titularului de rol (proprietarul locuinței) potrivit
modelului anexa nr.1 la prezenta dispoziție. Declarația are denumirea de cerere-declarație,
întrucât prin același document se solicită și eliberarea unei adeverințe.
- copia actul de identitate al titularului de rol (proprietarul locuinței);
- copia actul de identitate a persoanei care va fi luată în spațiul de locuit sau certificatul de
naștere în situația în care actul de identitate este pierdut.
- declarația pe propria răspundere a persoanei care va fi luată în spațiul de locuit, conform
anexei nr. 2 la prezenta dispoziție.
- declarația pe propria răspundere a părintelui /tutorelui copilului minor ce urmează a fi luat
în spațiul de locuit, conform anexei nr. 3 la prezenta dispoziție.
- împuternicire specială autentificată la notarul public prin care proprietarul unui imobil tip
locuință, împuternicește o altă persoană ca în numele său să ia în spuațiul locativ terțe
persoane.
(2) Excepție de la prevederile alin.(1) cu privire la declarațiile pe propria răspundere, fac membrii
familiei (soțul/soția și copiii minori sau majori) titularului de rol/proprietarul imobilului tip
locuință, precum și copiii majori necăsătoriți/căsătoriți, respectiv soțul/soția copilului titularului de
rol/proprietarului imobilului, de asemenea nepoții tittularului de rol și soțiile nepoților. Această
categorie de persoane depune cererea prevăzută la anexa nr. 4, cererea poate fi depusă de oricare
dintre membrii familiei, în acest caz nefiind vorba de o declarație pe propria răspundere. În situația
în care responsabilul cu registrul general de intrare-ieșire nu cunoaște gradul de rudenie al
persoanelor menționate anterior, vor solicita acte de stare civilă.
(3) Declarațiile precizate la alin. (1) pot fi depuse astfel:
a) la primărie, în fața responsabilului cu gestionarea registrului general de intrare-ieșire;
b) pe baza declarației trimise prin poștă pe cheltuiala declarantului;

c) online cu semnătură electronică calificată pe adresa de email a primăriei : contact @primăriastrejești.ro, potrivit dispoziției primarului nr. 88/2020 și a prevederilor O.U.G. nr. 38/2020.
Art. 2.(1) Declarațiile pe propria răspundere menționate la art. 1, se dau în fața responsabililor cu
gestionarea registrului general de intrare – ieșire, care vor proceda la identificarea declarantului pe
bază de act de identitate sau certificat de naștere, după caz și vor face următoarea mențiune pe
declarația respectivă : “dată în fața mea pentru registrul agricol”, își completează lizibil și integral
numele prenumele, înscrie data și semnătura olografă.
(2) Responsabilul cu registrul general, care primește declarațiile menționate la art. 1, va urmări în
mod obligatoriu ca cel puțin numele în clar și semnătura olografă să fie înscrise de către declarant
pe declarația acestuia. În caz coontrar documentele precizate la art. 1 vor fi returnate cu o adresă de
înaintare prin care se specifică motivul returnării și se indică temeiul legal, respectiv procedura
operațională respectivă.
(3) În cazul cererilor/declarațiile (anexele nr.1 -3) înaintate primăriei prin poștă, responsabilii cu
gestionarea registrului de intrare-ieșire la momentul primirii documentelor respective, vor face
mențiunea “depusă prin poștă”, primitorul își scrie numele în clar și și semnătura olografă. Pentru
cererea depusă online cu semnătură electronică calificată, se va face mențiunea : “depusă online cu
semnătură electronică calificată”, primitorul își scrie numele în clar și și semnătura olografă.
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin postarea acesteia pe site-ul
primăriei Strejești : www.primăria-strejești.ro, secțiunea “anunțuri de interes public” și la secțiunea
“informații de interes public/utile cetățenilor”.
(2) Împotriva prevederilor prezentei dispoziții, persoanele fizice sau juridice interesate se pot
adresa instanței de contencios administrative, în conformitate cu prevederile art. 7 și 11 din Legea
nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituției Prefectului Județului Olt.
- Secretarului general al U.A.T. Strejești;
- Persoanelor responsabile cu registrul general de intrare/ieșire.

Primar,
Constantin VIZANTIE

Contrasemnează pentru legalitate :
Secretar general,
Sorin NEACŞU

Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului nr.........................
Nr._______ din _____________
CERERE TIP/ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a titularul de rol care ia în spațiu alte persoane decât membrii familiei (soț/soție, copii, nepoți, noră/ginere)

DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul/a _______________________________________, având calitatea de titular de
rol/proprietar locuință, CNP__________________,posesor/oare al/a BI/CI, seria___, nr.________, eliberat/a
de SPCLEP ______________,domiciliat/ă în mun/oras/com______________________________________,
sat___________________________str.________________________, nr._______, bl______, sc._____,
et._____, ap.____, jud._________, vă rog a-mi aproba :
adeverință rol pentru eliberare/schimbare act identitate al persoanei luate în spațiu (numele și
prenumele) …………………………………………………………………………….

Subsemnatul/a …………………………………titular de rol (proprietar imobil tip locuință)
declar (SUB SANCTIUNEA CODULUI PENAL privind falsul în declarații) că:
- dețin suficiente camere de locuit pentru luarea în spațiu a persoanelor menționate mai sus.
- că primesc în spațiu meu de locuit pe ..................................................................................
fiul(fiica) lui.................................................................și a ..................................................................
născut(ă) la data de ………………………………în localitatea…………………………………...cu
ultimul domiciliu în localitatea…………………...……………………………………………, iar
persoana
va
locui
efectiv
la
adresa
imobilului
tip
locuință,
situat
în
comuna………………………...,
satul……………………………………,
str………………………….
Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului ( UE)2016/679 din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date.

Data

Numele în clar al declarantului
…………………………………………………..
Semnatura declarantului __________

D-lui Primar al comunei Strejesti, judetul Olt

Anexa nr.2 la Dispoziția Primarului nr. …………./………...2020
Nr. înregistrare.................../............................

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a persoanei care urmează a fi luată în spațiul de locuit
Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………..fiul(fiica)
lui………………………………………………..și a………………………………………………
născut(ă) la data de………………………………………………………………… în localitatea
……………………………………județul………………………, posesor/posesoare al(a) actului de
identitate
seria……….numărul………………………………..,
C.N.P.
:………………………………………………………….,
declar (SUB SANCTIUNEA CODULUI PENAL privind falsul în declarații), următoarele :
luarea
mea
în
spațiul
locativ
situat
în
comuna
Strejești,
satul
………………………………………..,
strada………………………………..,
proprietatea
numitului/ei, se face potrivit voineței mele, pentru a locui efectiv la adresa menționată mai sus;
- luarea mea în spațiul locativ precizat mai sus, nu are drept scop sustragerea de la urmărirea penală
sau săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală.
Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului ( UE)2016/679 din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date.

Data

( Numele în clar al declarantului)
…………………………………………………..

Semnatura declarantului __________

Anexa nr.3 la Dispoziția Primarului nr. …………./………...2020
Nr. înregistrare.................../............................

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a părintelui/tutorelui copilului minor ce urmează a fi luat în spațiu de către o altă persoană
titular de rol/proprietarul spațiului de locuit
Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………..fiul(fiica)
lui………………………………………………..și a………………………………………………
născut(ă) la data de………………………………………………………………… în localitatea
……………………………………județul………………………, posesor/posesoare al(a) actului de
identitate
seria……….numărul………………………………..,
C.N.P.
:………………………………………………………….,
declar (SUB SANCTIUNEA CODULUI PENAL privind falsul în declarații), următoarele :
- sunt de acord cu luarea copilului/copiii meu/mei minor(i)………………………………………,
în spațiul locativ situat în comuna Strejești, satul ………………………………………..,
strada………………………………..,
proprietatea
numitului/ei,…………………………………………………...
Se
atașează
actul
de
identitate/certificatul de naștere al copilului minor.
- locuiesc efectiv împreună cu copilul/copiii meu/mei minor(i) în spațiul locativ precizat mai sus.
Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului ( UE)2016/679 din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date.

Data

( Numele în clar al declarantului)
…………………………………………………..

Semnatura declarantului __________

Anexa nr. 4 la Dispoziția Primarului nr.........................
Nr._______ din _____________

CERERE TIP
pentru solicitare adeverință privind eliberare act identitate titular rol, soț/soție, copii, nepoți, noră/ginere

DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul/a _______________________________________, având calitatea de titular de
rol/proprietar locuință, CNP__________________,posesor/oare al/a BI/CI, seria___, nr.________, eliberat/a
de SPCLEP ______________,domiciliat/ă în mun/oras/com______________________________________,
sat___________________________str.________________________, nr._______, bl______, sc._____,
et._____, ap.____, jud._________, vă rog a-mi aproba :
adeverință rol registrul agricol pentru schimbare/eliberare act identitate titular rol;
adeverință rol registrul agricol pentru schimbare/eliberare act identitate soț/soție/membrii familie
(numele și prenumele)………………………………………………………………………….
(calitatea, ex. : soț/soție, fiu/fiică, nepot/nepoată, noră/ginere)………………………………………

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului ( UE)2016/679 din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date.

Data

Numele în clar solicitant
…………………………………………………..
Semnatura solicitantului __________

D-lui Primar al comunei Strejesti, judetul Olt

