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                      DUPLICAT 
 

PROCURA DE REPREZENTARE LA SUCCESIUNE  

 
   Subsemnatul/a, ______________________, cetățean _____________, domiciliat în 

______________________, identificat cu___, seria ___, nr.___________________, emis de____________, CNP 

_________________,  împuternicesc cu depline puteri pe ______________________, cetățean 

_____________, domiciliat în ______________________, identificat cu___, seria ___, nr.___________________, 

emis de____________, CNP _________________, ca în numele meu și pentru mine să mă 

reprezinte la deschiderea și dezbaterea succesiunii după defunctul ___________, CNP 

_______________ , decedat la data de ________________, succesiune pe care o accept în mod 

tacit, în conformitate cu prevederile Codului Civil.--------------------------- 

În acest sens mandatara mea/mandatarul meu se va prezenta la biroul notarului 

public competent să dezbată succesiunea, va solicita deschiderea şi dezbaterea moştenirii 

precum şi soluţionarea acesteia în următoarele condiţii: —---------------------------------------- 

Mandatara mea/mandatarul meu mă va putea reprezenta şi va putea semna 

cererea de deschidere a moştenirii, va solicita şi semna orice acte de procedură necesare 

dezbaterii şi soluţionării moştenirii, incluzând depunerea actelor de stare civilă, a 

declaraţiilor, a probelor cu înscrisuri şi martori pentru care mă va putea reprezenta în faţa 

oricăror autorităţi publice sau private, locale sau centrale în vederea procurării 

documentelor necesare.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 În acest sens, mandatara mea/mandatarul meu mă va putea reprezenta la: 

Registrul de Evidenţă a Succesiunilor, Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Opţiunilor 

Succesorale, Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Liberalităţilor, Agenţia Naţională şi 

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Cartea Funciară, Arhiva Electronică 

de Garanţii Reale Mobiliare, Registrul Comerţului, Direcţia Finanţelor Publice, Asociaţia de 

Proprietari sau în faţa oricărei autorităţi administrative, Instanţă de Tutelă, Primării, în 

vederea solicitării, obţinerii şi ridicării de certificate de atestare fiscale, Consilii Locale, 

Poliţie, Evidenţa Populaţiei, Avocaţi sau Cabinete de Avocatură, Executori Judecătoreşti, 

Instituţii Bancare sau Instituţii Financiare Nebancare, precum şi oriunde va fi necesar 

pentru executarea mandatului, dar numai în limitele acestuia, adică în vederea dezbaterii 

succesiunii.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mandatara mea/mandatarul meu mă va putea reprezenta la inventarierea 

bunurilor în vederea întocmirii actului autentic de lichidare a regimului matrimonial şi la 

semnarea procesului verbal de inventariere după ce, în prealabil, a participat la întocmirea 
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inventarului, va putea pune sigilii sau va da mandat notarului de a inventaria bunurile 

supuse lichidării şi cele supuse moştenirii, va consimţi la lichidarea pasivului succesoral, va 

comunica notarului public orice fel de cate în vederea stabilirii de către acesta a 

cuantumului pasivului succesoral şi implicit a activului succesoral net, la întocmirea 

tabelului creditorilor şi la îndeplinirea de către notarul public a tuturor formalităţilor 

privind publicitatea şi opozabilitatea acestuia faţă de terţi, va solicita oricăror eventuali 

creditori ai succesiunii după defunctului de mai sus orice fel de acte/adeverinţe/adrese din 

care să rezulte cuantumul datoriilor defunctului de mai sus, precum şi orice alte înscrisuri 

constatatoare ale acestor datorii şi va solicita şi ridica de la notarul public certificatul de 

lichidare emis în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în materie,  achitând în 

numele meu şi pentru mine orice fel de sume de bani ocazionate cu îndeplinirea acestor 

demersuri.---------------------------------------------------------- 

Totodată mandatara mea/mandatarul meu va putea încheia cu ceilalţi moştenitori 

şi va putea semna actul de lichidare a regimului matrimonial conform Art. 355 (3) 

coroborat cu Art. 319 alin1. Coroborat cu Art. 1.133 alin 2. În acest sens mă va putea 

reprezenta în luarea deciziilor privind: ------------------------------------------------------------------ 

- preluarea bunurilor proprii de către moştenitori în baza inventarului realizat. ---- 

- cota de contribuţie la dobândirea bunurilor comune. ------------------------------------- 

- reglementarea regimului aporturilor de bunuri comune.--------------------------------- 

- reglementarea regimului veniturilor realizare de defunct din profesie.---------------- 

- atribuirea către moştenitori a beneficiului contractelor de locotiune sau  arendă.- 

- sistarea actelor de conservare, folosinţă şi administrare în comun şi sistarea 

obligaţiilor comune ale defunctului cu soţia supravieţoare. ------------------------------- 

- revocarea donaţiilor făcute în timpul căsătoriei. ------------------------------------------- 

- regularizarea datoriilor comune şi proprii ale defunctului şi partajul bunurilor 

comune. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- răspunderea subsidiară pentru datoriile comune şi dreptul de retenţie al soţului 

supravieţuitor până la acoperirea creanţelor. ------------------------------------------------ 

-  dispoziţiilor privind locuinţa familiei şi regimul unor acte. ------------------------------ 

- orice alte clauze privind lichidarea regimului matrimonial. ----------------------------- 

La încheierea actului de lichidare mandatara mea/mandatarul meu va putea 

solicita  notarului public să facă toate transcrierile în Registrele de Publicitate enumerate 

mai sus în vederea continuări dezbaterii succesiunii.------------------------------------------------- 

De asemenea, dacă toate operaţiunile privind succesiunea nu se vor putea îndeplini 

decât consecutiv, o/îl împuternicesc pe mandatara mea/mandatarul meu să solicite şi să 
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consimtă la eliberarea unui Certificat de Calitate de Moştenitor în condiţiile Art. 84 din 

Legea 36/1995 a Notarilor Publici şi Activităţii Notariale.------------------------------------------- 

Mandatara mea/mandatrul meu va consimţi şi va putea semna în numele meu şi 

pentru mine orice acte de procedură incluzând dar fără a se limita la: cereri, declaraţii sau 

încheieri notariale şi de asemenea va putea proceda la recunoaşterea sau contestarea 

testamentelor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De asemenea, mandatara mea/mandatarul meu va putea consimţi la stabilirea de 

către notarul public a calităţii de moştenitor sau legatar, la compunerea masei succesorale, 

stabilirea activelor şi pasivelor, a cotelor de moştenire, a rezervei moştenitorilor, la 

reducţiunea liberalităţilor, raportul donaţiilor, amânarea, suspendarea, clasarea sau 

finalizarea succesiunii, la conexare sau disjungerea ei sau la orice aspecte procedurale pe 

care le implică dezbaterea succesiunii. ----------------------------------------------- 

Mandatara mea/mandatarul meu va putea solicita şi primi Certificatul de 

Moştenitor, de Calitate de Moştenitor, de Legatar sau încheierea de respingere, suspendare, 

mă va putea reprezenta în faţa Direcţiei de Taxe şi Impozite a Primăriei Localităţii în care 

se află bunul imobil dobândit  prin moştenire supus înscrieri  în rolul fiscal, va putea achita 

orice taxe, onorarii sau impozite în legătură cu prezentul mandat. ------------------------------- 

     Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatara mea/mandatarul meu 

este împuternicit/ă să formuleze orice fel de cereri şi declaraţii, să achite orice eventuale 

taxe, semnând în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar, în limitele prezentului 

mandat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezentul mandat este cu titlu gratuit, netransmisibil şi este valabil 3 (trei) ani de la 

data încheierii lui. De asemenea, încetează conform dispoziţiilor legale reglementate de art. 

2030 Codul Civil, în situaţia revocării sale de către mandantă, renunţarea mandatarei, 

moartea, incapacitatea sau falimentul mandantei sau mandatarei.-------------------------------- 

Subsemnatul/a __________________, declar că în conformitate cu cerințele 

Regulamentului (U.E) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul General Privid Protecția Datelor-RGPD) și ale Legii Notarilor Publici și 

activității notariale nr. 36/1995 republicată, am luat la cunoștință că notarul public, în 

calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a-mi administra, 

prelucra și porta în condiții de siguranță, inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a 

celorlalte registre publice prevăzute de lege și numai pentru scopurile prevăzute de 
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legislația în vigoare, datele mele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, 

după caz, un membru al familiei mele ori o altă persoană.---------------------------  

Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, 

prin orice mijloc de comunicare, instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entități 

publice ori private ale căror activității sunt incidente în activitatea notarială sau care au 

legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurii notariale pentru 

care am depus cererea la sediul biroului notarial și care, la rândul lor, sunt operatori de 

date cu caracter personal. Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea 

actului/procedurii notariale potrivit prezentei cererei. Aceste informații vor putea fii 

introduse de notarul public în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de 

hârtie) și electronică.--------------------------------------------------------------------------------------

  Menționez că mi s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină 

imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării actului sau procedurii notariale.------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tehnoredactată şi autentificată la Societatea Profesională Notarială Gorun & 

Asociaţii  de notar public instrumentator GORUN HORACIUS-TONY, în 1 (un) exemplar 

original pentru arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate din care 1 (un) duplicat pentru 

arhiva biroului notarial şi 2 (două) duplicate care s-au eliberat părţii.----------------- 

SEMNĂTURA: 
            ____________________________ 

 

 

 
 

 


