DECLARAŢIE NOTARIALĂ AUTENTIFICATĂ DATĂ DE
MOŞTENITORII LEGALI, CONFORM ART. 4 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 9/1998, după
următorul model :
Subsemnatul (a) ______________, cetăţean român, domiciliat în ________, posesor al
CI/BI/paşaport seria ___, nr. ____, eliberat de_____, la data de _____, cunoscând prevederile art.
326 Noul Cod Penal cu privire la fals în declaraţii, declar pe proprie răspundere, în calitate de
propritar (sau moştenitor legal, testamentar al defunctului proprietar _______) următoarele:
Bunurile imobile (construcţii şi terenuri) abandonate în localitatea _______ în urma aplicării
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova în 7 septembrie 1940, constau din:
- descrierea locuinţei, respectiv: numărul de camere, anexe, suprafaţă, materiale de
construcţie pentru fundaţie, pereţi, acoperiş, întinderea terenului aferent locuinţei etc.;
- descrierea SAD-urilor (moară, cârciumă, atelier fierărie, atelier croitorie, măcelărie, cramă,
restaurant, cabinet, magazin, brutărie, fabrică etc.), respectiv: suprafaţă, materiale de construcţie
pentru fundaţie, pereţi, acoperiş, suprafaţă teren aferent etc.;
- întinderea terenului agricol, suprafeţele de teren cultivate, concret, pe soiuri.
Recoltele abandonate constau din:
- numărul pomilor fructiferi;
- suprafaţa pepinierei de pomi fructiferi altoiţi sau numărul puieţilor;
- se va menţiona dacă s-au primit sau nu compensaţii de fostul proprietar, făcându-se
descrierea amănunţită a acestora, sau în natură, menţionându-se şi valoarea lor;
- se va menţiona dacă este unic moştenitor sau dacă mai sunt şi alţii, arătând numele,
prenumele şi domiciliul acestora;
- se va menţiona dacă alţi moştenitori au depus cereri având acelaşi obiect, la alte comisii
judeţene, precizându-se numele acestora, comisia la care au depus cererea, precum şi dacă în
urma cererii au obţinut o hotărâre emisă de comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti, iar în
cazul în care au obţinut o hotărâre, dacă această hotărâre a fost sau nu validată de Comisia
centrală ori de Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor;
- se va menţiona dacă vreunul dintre moştenitori a depus sau nu cerere în temeiul Legii nr.
18/1991, al Legii nr. 169/1997, al Legii nr. 1/2000 sau al legii nr. 247/2005, pentru constituirea sau
reconstituirea dreptului de proprietate, precizându-se dacă aceasta a fost soluţionată, precum şi
localitatea, suprafaţa, provenienţa.

