
 

 

Anexa nr.3 
 

Nr. şi data înregistrării ………………/……………………. 

 
 
 

CERERE*) 
 

privind aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015, în cazul în care darea 
în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească 

 
 

 
  
Subsemnatul/Subsemnata ............................................... cod numeric personal/număr de identificare 
fiscală ............................................., cu domiciliul în .................................., str. ................................... 
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................................., cod poştal 
............................, telefon ............................., fax/e-mail ..........................................., 
reprezentat/reprezentată prin dl./dna. ............................................................................................, cod 
numeric personal/număr de identificare fiscală ........................................................, cu domiciliul în 
....................................., str. ............................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul 
................................, cod poştal ..............., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria 
.......... nr. .............., eliberat de ....................................., ca parte în cadrul Hotărârii judecătorești 
definitive nr. ........................., din data de .................... comunicată în data de .................................., 
obținute în conformitate cu prevederile Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în calitate de ................................................ **) 
solicit aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
   
Bunul imobil care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în 
plată, în condițiile prevederilor Legii nr.77/2016, este situat în localitatea 
…….................................................………..str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. 
...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................... . 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
Anexez, la prezenta, certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale 
Notariale – (CNARNN – Infonot) nr. …………...….din data ………………… 
 
  
 
Data   ...../......./........                                                                                  Semnătura, 
 
 
 
 
 

*) Se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către fiecare persoană fizică care solicită aplicarea 
dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal sau de către împuternicitul acesteia, potrivit legii.  
**) Se înscrie calitatea persoanei fizice, după caz: debitor, codebitor, coplătitor, garant personal sau ipotecar al debitorului. 
 
La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale – (CNARNN 
– Infonot), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat 
în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată 
potrivit Legii nr.77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti.  
 
 
Număr de operator de date cu caracter personal – 759   
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