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Speța nr. 1 

Locație (denumirea și 
adresa centrului) 

CRRNPAH Călinești, com. Florești, jud. Prahova 

Echipa CRJ care a 
colectat speța 

Clara Mitar, Florentina Vîrtej 

Data colectării 08.09.2016 

Beneficiarul speței ☐ Beneficiar al centrului 

Speța Beneficiarul X a fost pus sub interdicție în anul 2003 și a 
avut-o numită tutore pe mama sa care a decedat în anul 
2013. De atunci tutore al beneficiarului este asistentul 
social responsabil de caz din centrul în care se află. 

Tutorele nu știe dacă s-a deschis succesiunea de pe urma 
părinților beneficiarului (tatăl său decedase anterior 
mamei) și nici ce demersuri ar trebui să facă pentru ca 
beneficiarul să poată obține eventualele bunuri rămase 
de pe urma părinților săi.  

Soluție Identificarea ultimului domiciliu al mamei 
beneficiarului, iar în funcție de acesta tutorele va 
transmite următoarele cereri către instituțiile din raza 
domiciliului mamei, respectiv către: 

- Primăria de la ultimul domiciliu al mamei pentru 
obținerea unui Certificat de deces (duplicat). În 
vederea obținerii duplicatului se vor depune 
următoarele documente: 

o Act de identitate beneficiar (copie conformă 
cu originalul); 

o Certificat de naștere (copie conformă cu 
originalul); 

o Decizia de punere sub interdicție (copie 
conformă cu originalul); 

o Hotărârea de numire a tutorelui (copie 
conformă cu originalul); 

o Timbru fiscal în valoare de 4 lei; 

o Cerere tip (Anexa 1) 

- Camera Notarilor Publici din județul în care se află 
ultimul domiciliul al părinților pentru a vedea dacă 
s-a deschis succesiunea. În vederea obținerii 
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informațiilor se vor depune următoarele documente: 

o Act de identitate beneficiar (copie conformă 
cu originalul); 

o Certificat de naștere (copie conformă cu 
originalul); 

o Decizia de punere sub interdicție (copie 
conformă cu originalul); 

o Hotărârea de numire a tutorelui (copie 
conformă cu originalul); 

o Certificatul de deces al mamei beneficiarului 
(copie conformă cu originalul); 

o Taxă 20 lei; 

o Cerere tip (Anexa 2) 

- Biroul Impozite și Taxe de la ultimul domiciliul al 
părinților pentru a identifica eventuale clădiri, 
terenuri și/sau mijloace de transport deținute de 
părinții beneficiarului; 

o Act de identitate beneficiar (copie conformă 
cu originalul); 

o Certificat de naștere (copie conformă cu 
originalul); 

o Decizia de punere sub interdicție (copie 
conformă cu originalul); 

o Hotărârea de numire a tutorelui (copie 
conformă cu originalul); 

o Certificatul de deces al mamei beneficiarului 
(copie conformă cu originalul); 

o Cerere tip (Anexa 3) 

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru 
obținerea Extrasul de carte funciară pentru 
informare despre imobilele indentificate în 
răspunsul primit de la Biroul Impozite și Taxe. 
Extrasul de carte funciară pentru informare 
cuprinde informații referitoare la descrierea și 
identificarea imobilului, înscrieri referitoare la 
titularul dreptului de proprietate și la eventuale 
sarcini existente (drept de uzufruct/ipotecă etc.) 
Actele necesare pentru eliberarea extrasului de carte 
funciară pentru informare: 

o Act de identitate beneficiar (copie conformă 
cu originalul); 

o Certificat de naștere (copie conformă cu 
originalul); 

o Decizia de punere sub interdicție (copie 
conformă cu originalul); 

o Hotărârea de numire a tutorelui (copie 
conformă cu originalul); 

o Certificatul de deces al mamei beneficiarului 
(copie conformă cu originalul); 
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o Taxă: 20 lei (termen de soluționare a cererii 
2 zile lucrătoare) sau 100 lei (termen de 
soluționare a cererii 1 zi lucrătoare)  

o Cerere tip (Anexa 4) 

În cazul în care sunt identificate bunuri deținute de 
către părinții beneficiarului, tutorele cu sprijinul CRJ va 
contacta un birou notarial care se va ocupa de 
dezbaterea moștenirii. 

Domeniu Egalitate şi nediscriminare 

Tip serviciu Consultanță în vederea facilitării accesului la justiţie a 
persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate sau în risc 
de instituţionalizare prin furnizarea de răspunsuri şi 
soluţii juridice 
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ANEXA 1 

 

Verificat identitatea  solicitantului                          Înregistrat   nr……..………….. 

Ofiţer de stare civilă   din  …….………….…     

 

DOMNULE   PRIMAR 

 

Subsemnatul(a)………………….……………………..fiul (fiica)lui…….………….…. si al 
………………………………………….,domiciliat in ………………………………….  str./satul 
………………………………nr.…….., etj…….ap……..jud…………..……….., posesor al  B.I./C.I.  seria 
……...nr….…………….eliberat de Politia……………….., 

în calitate de tutore al ___________________, în calitate de fiu/fiica al/a 
defunctului/defunctei____________ prin prezenta, 

Solicit eliberarea CERTIFICATULUI DE DECES al 
numitului(ei)…………………………………………………...…, decedat(ă) 
în .....................…………………..………….jud…………….… la data de ……….…………….. . 

Fiul lui …………………………………. şi al ……………………………………… cu ultimul domiciliu în 
…………………………………., str. ………………………., nr. ……., ap. ….. 

Solicit certificatul de DECES în calitate de tutore al fiicei/fiului defunctului/defunctei pentru a-i servi la 
deschiderea succesiunii. 

Menţionez  faptul că vechiul certificat de deces a fost …………………..………… 

                                                                                  (FURAT, PIERDUT, DISTRUS ) 

în următoarele împrejurări……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vă solicit respectuos să îmi transmiteți răspunsul la adresa Centrului, respectiv:  

C.R.R.N.P.A.H. Călinești - str. Principală, nr. 153, Com. Florești, sat Călinești, Jud. 
Prahova, cod poștal: 107255 

 

Data  ……………………..                                                 SEMNĂTURA  

                                                                             ……………..….……………… 

Eliberat certificat de deces  

Seria…….nr. ……………..…… 

                                                                  

                                                                   Am primit certificatul solicitat, 

 

Data…………….…                                                       SEMNĂTURA 

 

Ofiter de stare civila,                                     …………………………………. 

    …………………………… 

Domnului primar al .........................,   Jud.  ............................. 
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ANEXA 2 

 

Înregistrat   nr……..………….. 

 

Către: Camera Notarilor Publici ......... 

Sediul ....... 

 

CERERE 

 

 

Subsemnatul __________________________________________, identificat prin CI/BI, seria 

___, nr ______, CNP ___________________, domiciliat(ă) în 

________________________________, în calitate de tutore al ___________________, în 

calitate de fiu/fiica al/a defunctului/defunctei____________ prin prezenta,  

Solicit emiterea unui certificat din care sa rezulte dacă procedura succesorală pentru defunctul/defuncta 

_________________________, decedat/ă la data de _______, CNP........................................., data 

nasterii ____________ cu ultimul domiciliul în ___________________ a fost dezbătută sau nu, în 

vederea informării. 

 

Vă solicit respectuos să îmi transmiteți răspunsul la adresa Centrului, respectiv:  

C.R.R.N.P.A.H. Călinești - str. Principală, nr. 153, Com. Florești, sat Călinești, Jud. 
Prahova, cod poștal: 107255 

 

Data: ______________ 

Semnătura: _________________ 
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ANEXA 3 

Înregistrat   nr……..………….. 

 

Către: BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE PRIMĂRIA ........ 

Sediul ....... 

 

 

DOMNULE   PRIMAR 

 

 

Subsemnatul(a)………………….……………………..fiul (fiica)lui…….………….…. si al 

………………………………………….,domiciliat in ………………………………….  str./satul 

………………………………nr.…….., etj…….ap……..jud…………..……….., posesor al  B.I./C.I.  seria 

……...nr….…………….eliberat de Politia……………….., 

în calitate de tutore al ___________________, în calitate de fiu/fiica al/a defunctului/defunctei 

____________ prin prezenta, 

Solicit eliberarea unei adeverinţe/ unui certificat referitor la evidenţele fiscale existente pe numele 

defunctului/defunctei _________________________, decedat/ă la data de _______, 

CNP.................................., data nasterii ____________, cu ultimul domiciliul în 

___________________. 

 

Vă solicit respectuos să îmi transmiteți răspunsul la adresa Centrului, respectiv:  

C.R.R.N.P.A.H. Călinești - str. Principală, nr. 153, Com. Florești, sat Călinești, Jud. 
Prahova, cod poștal: 107255 

 

Solicit evidența fiscală în calitate de tutore al fiicei/fiului defunctului/defunctei pentru a-i servi la 

deschiderea succesiunii. 

 

 

 

Data: ______________ 

Semnătura: _________________ 

 

 

 

 

Domnului primar al .........................,   Jud.  ............................. 
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ANEXA 4 

Înregistrat   nr……..………….. 

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ …………….. 

 

 

CERERE 

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare 

 

Domnule asistent-registrator, 

 

Subsemnatul(a)………………….……………………..fiul (fiica)lui…….………….…. si al 
………………………………………….,domiciliat in ………………………………….  str./satul 
………………………………nr.…….., etj…….ap……..jud…………..……….., posesor al  B.I./C.I.  seria 
……...nr….…………….eliberat de Politia……………….., 

în calitate de tutore al ___________________, în calitate de fiu/fiica al/a 
defunctului/defunctei ____________ prin prezenta, 

vă rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară de informare, privind imobilul situat în comuna/ 
oraşul/ municipiul ........................................................….............…, str. ………………………………............…., 
nr. ……….….   bl. ………..scara …….... ap……..., având Cartea Funciară nr. …………….....................…. a 
localităţii ……...................……............................…, cu nr. cadastral 
………………..………….....................................................................................…….…., necesar la dezbaterea 
succesiunii. 

 

Vă solicit respectuos să îmi transmiteți răspunsul la adresa Centrului, respectiv:  

C.R.R.N.P.A.H. Călinești - str. Principală, nr. 153, Com. Florești, sat Călinești, Jud. 
Prahova, cod poștal: 107255 

 

S-a achitat tariful de …….................................….. lei prin chitanţa nr………………/…..….., pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. PI02. 

 

 

 

 

Data: ______________ 

Semnătura: _________________ 
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