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ROMÂNIA   

 

JUDEȚUL CONSTANTA   

U.A.T. TOPRAISAR   

CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 5459919   

e-mail: primariatopraisar@yahoo.com   

STR.Scolii ,NR.15,Loc.Topraisar,Jud.Constanta   

NR. _________ DIN ______________   
 

  

  

CERERE ISTORIC ROL FISCAL 

  

  

         Subsemnatul(a)............................................................................................................................ 
C.I.F. ..................................., domiciliat(ă) în 
....................................................................................................................................... 
strada ....................................................................................................................................................... 
nr. ................., bloc ................, scara .................., ap. .................., sector ............., tel. .......................... 
identificat(ă) cu B.I./C.I./Ad.Id, seria. ....................., nr. ...................................................................... 
eliberat de ........................................... la data de ........................ 
solicit istoricul de rol pentru imobilul de la adresa: 
str. ............................................................................................................................................................ 
fosta¹) (vechea denumire a străzii) ............................................................................................................ 
nr. ................., bloc ...................., scara ..............., ap. ......................, sector ....................................... 
Ultimul titular de rol a fost numitul ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Caracteristicile imobilului: 
Clădire (suprafața construită) ........................ 
Teren (suprafața în proprietate sau folosință) ........................ 
Alte date de identificare ale imobilului²): 
         a) demolat la data de ........................ 
         b) preluat de către stat la data de ........................ 
         c) donat statului la data de ........................ 
         d) alte mențiuni .............................................................................................................................. 
Solicit aceasta în calitate de³); .................................................................................................................. 
conform actului (actelor) anexat(e) la prezenta cerere ............................................................................ 
fiindu-mi necesar la ............................................................................................................................. 
pentru ........................................................................................................................................... 

  

         Mențiuni speciale: 
l. În dovedirea calității de proprietar/moștenitor, anexez următoarele documente în copie, conformate cu originalul, după caz: 
         actul de identitate; 
         actul de proprietate; 
         certificatul de moștenitor/certificat de calitate de moștenitor; 
         acte de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces); 
         procură în formă autentică/împuternicire avocațială, în original sau copie autentificată. 
2. În situația în care strada unde este situat imobilul a purtat o altă denumire sau alt număr poștal, anexez istoricul de arteră 
număr poștal. 
         Pentru informații suplimentare pot fi contactat(ă) la nr. de telefon .......................... . 

  

Semnătura Data 

  

  

  

  

¹) Dacă este cazul, se va menționa fosta denumire a străzii 
²) Se menționează alte date utile despre imobil 
³) Se menționează calitatea solicitantului (moștenitor, fost proprietar, etc) și actul cu care se dovedește că este persoana 
îndreptățită 
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