dovada adresei de domiciliu

Municipiul Bistriţa
Serviciul Evidenţa persoanelor

LISTA DOCUMENTELOR CARE FAC DOVADA
ADRESEI DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ

A. Extras de carte funciară sau un alt act încheiat în condiţiile de
validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul
locativ (actele se referă exclusiv la imobile cu destinația de
locuință; cele în execuție / stadiu fizic se pot accepta numai dacă
există precizarea că imobilul este locuibil sau parțial locuibil):
▪

Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil de tip locuinţă;

▪

Contract de donaţie a unui imobil de tip locuinţă;

▪

Contract de schimb de locuinţe;

▪

Contract (convenţie) de partaj voluntar;

▪

Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră;

▪

Contract de închiriere (locaţiune):

a. din fondul locativ de stat, cu procesul-verbal de predare-primire.
b. accesoriu contractului de munca (cu regim de locuinţă de
serviciu etc.) - este necesară o adeverinţă de la locul de muncă.
c. proprietate a unei persoane fizice - înregistrat la Administraţia
Financiară
d. proprietate a unei persoane juridice - cu acordul acţionarilor.
▪

Contract de comodat;

▪

Certificat de moştenitor;
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▪

Hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă privind constatarea
dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil
de tip locuinţă;

▪

Autorizaţie de construcţie sau Contract de construire a unui imobil
de tip locuinţă însoţit de proces-verbal de recepție / predareprimire a locuinţei;

▪

Titlu de proprietate asupra unui imobil tip locuinţă, înscris în
registrul de transcripţiuni imobiliare;

▪

Procura generala de administrare a unui imobil cu destinaţia de
locuinţă în care se specifică acceptarea de către proprietari a
stabilirii domiciliului a administratorilor şi actul de spatiu al
proprietarului.

B. Persoanele care nu pot prezenta un extras de carte funciară sau
alt act de proprietate pot face dovada domiciliului/reşedinţei şi cu o
adeverinţă eliberată de primăriile din mediul rural din care să rezulte că
solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează în registrul
agricol cu casă cu destinaţia de locuinţă.

IMPORTANT:
Pentru persoanele care solicită stabilirea domiciliului la o altă persoană fizică,
titularul spaţiului de locuit va prezenta actul de proprietate şi va completa şi
semna în faţa lucrătorului de la ghişeu pe verso-ul cererii pentru eliberarea
actului de identitate declaraţia prin care este de acord ca solicitantul să-şi
stabilească domiciliul în spaţiul aflat în proprietatea găzduitorului.
Declaraţia poate fi dată și în fața notarului, la misiunea diplomatică a
României din străinătate sau în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale
Poliţiei Române, atunci când proprietarul nu poate să se prezinte personal la
ghişeu împreună cu solicitantul.
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