
Model de certificat de moştenitor

R O M Â N I A
BIROUL NOTARIAL ..............................................................
Sediu: ...................................................................................
Operator date cu caracter personal nr.       ................................
Dosar succesoral nr.......................

CERTIFICAT DE .........................[1] NR.....[2]
Data (ziua, luna, anul) ..................[3]

................................................................., notar public, cercetând
piesele dosarului de mai sus, precum şi încheierea finală respectivă, în baza
art.76 şi 83 din Legea nr.36/1995 cu modificările şi completările ulterioare,
certific următoarele:

De pe urma defunctului ........................................................., decedat la
data de .........................., cu ultimul domiciliu în .......................................,
judeţul ................................, au rămas următoarele bunuri şi următorii
moştenitori legali si/sau legatari: ........................................................................

Defunctul a fost căsătorit sub regimul matrimonial al ...........................,
regim care a fost lichidat prin actul autentic nr. ......... din data de .....................

Defunctul nu a fost căsătorit.
I. Masa succesorală:

a) bunuri mobile: .........................................................................[4]
b) bunuri imobile .........................................................................
Natura succesiunii ..............................[5]

II. Moştenitori/Legatari.
1..........................................., domiciliat în ..............................................,

în calitate de .............................. cu o cotă de ............. din masa succesorală.
2..........................................., domiciliat în ..............................................,

în calitate de .............................. cu o cotă de ............. din masa succesorală.
Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut în baza

actului........................ .
Prezentul certificat s-a eliberat în baza hotărârii definitive nr...... din

……............ pronunţată de .............................................................

RENUNŢĂTORI :
Au renunţat la succesiune, conform art.1120 Cod civil:



1..............................................., în calitate de .............................., prin
declaraţia înregistrată în RNOS, sub nr. ......... din .........................

Sunt prezumaţi renunţători la succesiune, conform art.1112 cod civil :
1..............................................., în calitate de ..............................
Sunt străini de succesiune prin neacceptare:
1....................... în calitate de ............ , declaraţie înregistrată în RNOS

sub nr. .........din.............
Sunt nedemni, conform art. 958 sau art.959 Cod civil:
1....................... în calitate de ............, căruia i s-a stabilit nedemnitatea

conform ....................

S-a perceput impozit în sumă de ................... lei, fiind achitat cu
chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ...........

S-a perceput onorariul[6] în sumă de .................. lei, cu TVA în sumă
de................ lei şi a fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ...........

S-a perceput tariful de publicitate imobiliară în sumă de............... lei şi
a fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ...........

Notar public,
................................................
L.S.

[1]În funcţie de natura succesiunii se va completa: moştenitor sau legatar, după caz.
[2]Se va înscrie numărul de certificat din Registrul de termene succesorale.
[3]Se va înscrie data încheierii finale.
[4]Nu se va menţiona evaluarea bunurilor mobile cuprinsă în încheierea finală.
[5]Se vor menţiona, după caz, următoarele: legală în temeiul art........Cod civil; testamentară
în temeiul art.....Cod civil, precum şi în baza testamentului olograf din data de ..............
/autentic din data de ............, întocmit de ............
[6] La onorariul stabilit pentru procedura succesorală propriu-zisă se vor adăuga şi
cheltuielile procedurale (verificări şi comunicări la registrele electronice, îndeplinirea
procedurilor de citare şi comunicare, traducere de documente , după caz , corespondenţă,
etc).

În cazul în care masa succesorală cuprinde atât activ cât şi pasiv, onorariul se va
stabili la valoarea activului brut, iar în cazul în care determinarea pasivului necesită cheltuieli
suplimentare acestea se vor adăuga la onorariul astfel stabilit.

În cadrul procedurii succesorale se va percepe onorariu separat pentru următoarele:
- actul de lichidare a regimului matrimonial;
- inventarierea bunurilor, atunci când inventarul este întocmit de notar;
- aplicarea de sigilii;
- desemnarea de curator special.


