Documentele necesare pentru dezbaterea
procedurii succesorale
Pentru dezbaterea procedurii succesorale (eliberarea anexei 24) sunt necesare a fi
prezentate în original si în copie, următoarele documente:
 certificat de deces pentru persoana decedata după care se face succesiunea;
 certificat de naştere si de căsătorie pentru şotia supravieţuitoare/şotul
supravieţuitor, sau sentinţa judecătorească prin care s-a pronunţat
desfacerea căsătoriei (divorţul) în cazul în care aceştia se recăsătoresc
 certificat de naştere si de căsătorie (in cazul schimbării numelui) pentru
moştenitori;
 extras C.F. actualizat in situaţia in care obiectul moştenirii se refera la un
imobil de natura construcţie si/sau teren;
 certificatul de atestare fiscala cu valoarea impozabila pentru imobilul de
natura construcţie si/sau teren care fac obiectul succesiunii;
 titlul de proprietate in situaţia in care obiectul succesiunii se refera la un
teren atribuit potrivit legilor fondului funciar
 certificat de acţionar, in situaţia in care, obiectul moştenirii se refera la
acţiuni deţinute de persoana decedata si după care se face succesiunea.;
 cartea de identitate a maşinii si talonul acesteia, in situaţia in care, obiectul
moştenirii se refera la un autoturism deţinut de persoana decedata si după
care se face succesiunea;
 orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor
deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate
succesiunea.
Cu toate aceste documente, persoana îndreptățită1, la solicitarea
căreia se face dezbaterea procedurii succesorale se prezintă la registratura
Primăriei comunei Sohatu, unde va completa o cerere si o declaraţie pe
propria răspundere, din cuprinsul căreia trebuie sa rezulte: calitatea celui
care solicita dezbaterea succesiunii; persoana după care se face succesiunea
cu indicarea numelui si a ultimului domiciliu al defunctului; numele si
domiciliul moştenitorilor; indicarea in cuprinsul declaraţiei a faptului ca
exista sau nu testament, cu enumerarea moştenitorilor testamentari in
situaţia in care acesta exista; indicarea bunurilor care fac obiectul
succesiunii.
NOTA: Sesizarea pentru dezbaterea procedurii succesorale (Anexa 24) se eliberează o
singură data la cererea moştenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului. Sesizarea pentru
dezbaterea procedurii succesorale, este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii
succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public competent sau a instanței
judecătorești în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Aceasta (anexa nr.24)
nu atesta calitatea de moştenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau
imobile deținute de defunct.
Potrivit art.1133 din Noul Cod Civil – dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar,
precum si dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa
succesorala in cota care se cuvine fiecăruia, se constata prin certificatul de moştenitor eliberat de
notarul public conform art.1132 Noul Cod Civil.
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Personă îndeptățită să solicite eliberarea sesizării pentru dezbaterea procedurii succesorale (anexa nr.24 Model ITL 024), este persoana care face
dovada scrisă că are vocație succesorală (este una din prezumtivii moștenitori legali sau testamentari) a defunctului-autor al succesiunii.

