
  

 

Structura fişier XML pentru transferul de date   

(formular P2000)  

  

Nr. 

crt.  
Elemente/ atribute  Descriere  Tip şi  

lungime 

câmp  

Câmp 

obligatoriu  
Observatii  

1.  <Patrimoniu>          

2.   Cui_primarie  Cod unic de identificare 

fiscala  
N(10)  DA    

3.   Data_raportarii  Data la care au fost extrase 

datele  
DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

4.    
nume_declar  Nume declarant  C(50)  DA  

Numele persoanei 

care completeaza 

declaratia  
5.    

prenume_declar  Prenume declarant  C(50)  DA  

Prenumele 

persoanei care 

completeaza 

declaratia  
6.    

functie_declar  Functie declarant  C(50)  DA  
Functia persoanei 

care completeaza 

declaratia  
7.    

totalPlata_A  Numarul de bunuri din 

declaratie  
N(10)  DA  

Numarul de 

inregistrari 

referitoare la 

bunuri, fara 

inregistrarile privind 

proprietarii  
8.     Sectiunea II – Date Auto        

9.   <Auto>  0-n aparitii        

10.   <Registru>  1 aparitii        

11.    

Id_Registru  

Numarul matricol  

  

  

  

N(15)  DA  

In cazul in care nu 

exista, se va 

genera de catre 

UAT si trebuie sa 

fie unic pe tip de 

proprietate si UAT, 

pe toata durata 

proprietatii. Toate 

modificarile vor 

avea aceasta 

referinta.  
12.    

Rec  Bifa rectificativa  N(1)  DA  

0=initiala  
1=rectificativa  
1 - Se completeaza 

pentru corectarea 

unei inregistrari 

declarate anterior.  
13.   Denumire_prop  Denumirea proprietatii 

(auto/cladire/teren)  
C(50)      

14.   Data_modif  Data la care s-a modificat cel  DATE    In format zz.ll.aaaa  

  putin un element pentru 

respectiva proprietate  
  Este obligatoriu in 

cazul in care rec=1  

15.   Cod_loc_prop  Codul de localitate al 

proprietatii  
N(6)    Nomenclator  



  

16.    
Den_loc_prop  

Denumirea de localitate a 

proprietatii  C(100)  DA    

17.   Cod_art_prop  Codul de artera al propritatii  N(5)    Nomenclator   

18.    
Den_art_prop  

Denumirea arterei pe care se 

afla proprietatea  C(100)  DA    

19.   Nr_postal_prop  Numarul alocat de la primarie  C(40)      

20.   Bloc_prop  Denumirea blocului  C(20)      

21.   Scara_prop  Numarul scarii  C(20)      

22.   Etaj_prop  Etajul  C(20)      

23.   Ap_prop  Apartamentul  C(20)      

24.   </Registru>          

25.   <Date_auto>  1 aparitii        

26.    
Marca_auto  

Marca vehicolului – din cartea 

de identitate  C(50)      

27.   Tip_mijloc_auto  Nomenclator  N(3)  DA  Conform Anexa 1  

28.    
Capacitate_cilindrica  

Capacitatea cilindrica a 

motorului– din cartea de 

identitate  
N(10)    

Este camp 

obligatoriu pentru 

vehicule cu motor  
29.    

Serie_motor  

Seria motorului -– din cartea 

de identitate  C(50)      

30.    
Serie_sasiu_caroserie  

Seria sasiului – din cartea de 

identitate  C(50)      

31.    
Numar_circulatie  

Numarul de inmatriculare – 

din cartea de identitate (?)  C(20)      

32.   </Date_auto>          

33.    
<Proprietar>  1-n aparitii       

Se repeta de atatea 

ori cati proprietari 

are proprietatea  
34.   Id_proprietar  Identificatorul persoanei  N(15)      

35.    

Tip_prop  Nomenclator  N(1)  DA  

1=proprietar 
2= are bunul 
in folosinta  
3= proprietar prin 

mostenire  
36.    

nume  Numele proprietarului  C(120)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
37.    

prenume  Prenumele proprietarului  C(128)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  



  

38.    

denumire_firma  
Denumirea firmei, proprietara 

a bunului  
C(120)    

Daca sunt mai multi 
proprietari la un 
bun, este de 
preferat sa se 
completeze unul 
singur la un 
id_proprietar . Se 
completeaza doar 
daca proprietarul  
este persoana 

juridica  
39.    

Cod_tara  

Codul tarii in care are 

domiciliul proprietarul  N(3)    Nomenclator  

40.    
Denumire_tara  

Denumirea tarii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)      

41.    
Cod_judet  

Codul judetului in care are 

domiciliul proprietarul  N(2)    Nomenclator  

42.    
Denumire_judet  

Denumirea judetului in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

43.    
Cod_localitate  

Codul localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  N(6)    Nomenclator  

44.    
Denumire_localitate  

Denumirea localitatii in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

45.    
Cod_artera  

Codul arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  N(5)    Nomenclator  

46.    
Denumire_artera  

Denumirea arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

47.    
Nr_postal  

Numarul postal de la primarie, 

la care are domiciliul 

proprietarul  
C(40)      

48.    
Bloc  

Denumirea blocului in care 

are domiciliul proprietarul  C(20)      

49.    
Scara  

Scara la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

50.    
Etaj  

Etajul la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

51.    
Ap  

Apartamentul in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

52.    
Cota  

Procent detinut de proprietar 

din respectiva proprietate  N(3.2)  DA    

53.    

Cnp_cui  
CNP-ul proprietarului 

persoana fizica SAU CUI-ul 

persoanei juridice  
N(13)    

Daca s-a completat 
nume si prenume, 
se completeaza 
CNP, daca s-a 
completat 
Denumire firma, se 
trece  
OBLIGATORIU CUI  

54.    
Data_dobandire  

Data la care proprietarul a 

intrat in posesia bunului  DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

55.    
Numar_act_dobandire  

Numarul actului cu care se 

dovedeste posesia  C(20)      

56.    
Data_instrainare  

Data la care a fost instrainat 

bunul de catre acest 

proprietar  
DATE    In format zz.ll.aaaa  

57.    
Numar_act_instrainare  

Numarul actului prin care s-a 

facut instrainarea de catre 

acest proprietar  
C(20)      



  

58.    
Proc_scu_transport  

Procentul de scutire pentru 

auto inregistrat  N(3.2)      

59.    
Proc_scu_teren  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de teren  
N(3.2)  

    

60.    
Proc_scu_cladiri  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de cladire  
N(3.2)  

    

61.   </Proprietar>          

62.   </Auto>          

63.     Sectiunea III – TIP Teren        

64.   <Teren>  0-n aparitii        

65.   <Registru>  1 aparitii        

66.    

Id_Registru  

Numarul matricol  

  

  

  

N(15)  DA  

In cazul in care nu 

exista, se va 

genera de catre 

UAT si trebuie sa 

fie unic pe tip de 

proprietate si UAT, 

pe toata durata 

proprietatii. Toate 

modificarile vor 

avea aceasta 

referinta.  
67.    

Rec  Bifa rectificativa  N(1)  DA  

0=initiala  
1=rectificativa  
Se completeaza 

pentru corectarea 

unei inregistrari 

declarate anterior.  
68.   Denumire_prop  Denumirea proprietatii  C(50)      

  (auto/cladire/teren)     

69.    
Data_modif  

Data la care s-a modificat cel 

putin un element pentru 

respectiva proprietate  
DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

70.   Cod_loc_prop  Codul de localitate al 

proprietatii  
N(6)    Nomenclator  

71.    
Den_loc_prop  

Denumirea de localitate a 

proprietatii  C(100)  DA    

72.   Cod_art_prop  Codul de artera al propritatii  N(5)    Nomenclator   

73.    
Den_art_prop  

Denumirea arterei pe care se 

afla proprietatea  C(100)  DA    

74.   Nr_postal_prop  Numarul alocat de la primarie  C(40)      

75.   Bloc_prop  Denumirea blocului  C(20)      

76.   Scara_prop  Numarul scarii  C(20)      

77.   Etaj_prop  Etajul  C(20)      

78.   Ap_prop  Apartamentul  C(20)      

79.   </Registru>          

80.    

<Date_teren>  1-n aparitii      

Se repeta de atatea 
ori, cate tipuri de  
teren are 

proprietatea  
81.    

Intrav_extrav  
Nomenclator  N(1)  DA  

0= intravilan  
    1= extravilan  



  

82.    
Zona_teren  Nomenclator  C(1)  DA  

  
zona = A, B, C sau 

D  
83.   Categorie_teren  Nomenclator  N(2)  DA  Conform Anexei 2  

84.   Suprafata_totala_teren  Suprafata totala a terenului  N(15.2)  DA  In mp  
85.   Suprafata_ocupata_teren  Suprafata ocupata pe teren  N(15.2)  DA  In mp  
86.   Numar_cadastral  Numarul cadrastral  C(50)    In mp  

87.   Tarla_teren    C(50)      

88.   Parcela_teren    C(50)      

89.   </Date_teren>          

90.   <Proprietar>  1-n aparitii         

91.   Id_proprietar  Identificatorul persoanei  N(15)      

92.    

Tip_prop  Nomenclator  N(1)  DA  

1=proprietar 
2= are bunul 
in folosinta  
3= proprietar prin 

mostenire  
93.    

nume  Numele proprietarului  C(120)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
94.    

prenume  Prenumele proprietarului  C(128)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
95.    

denumire_firma  
Denumirea firmei, proprietara 

a bunului  
C(120)    

Daca sunt mai multi 
proprietari la un 
bun, este de 
preferat sa se 
completeze unul 
singur la un 
id_proprietar . Se 
completeaza doar 
daca proprietarul  
este persoana 

juridica  
96.    

Cod_tara  

Codul tarii in care are 

domiciliul proprietarul  N(3)    Nomenclator  

97.    
Denumire_tara  

Denumirea tarii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)      

98.    
Cod_judet  

Codul judetului in care are 

domiciliul proprietarul  N(2)    Nomenclator  

99.    
Denumire_judet  

Denumirea judetului in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

100.   
Cod_localitate  

Codul localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  N(6)    Nomenclator  



  

101.   
Denumire_localitate  

Denumirea localitatii in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

102.   
Cod_artera  

Codul arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  N(5)    Nomenclator  

103.   
Denumire_artera  

Denumirea arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

104.   
Nr_postal  

Numarul postal de la primarie, 

la care are domiciliul 

proprietarul  
C(40)      

105.   
Bloc  

Denumirea blocului in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

106.   
Scara  

Scara la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

107.   
Etaj  

Etajul la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

108.   
Ap  

Apartamentul in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

109.   
Cota  

Procent detinut de proprietar 

din respectiva proprietate  N(3.2)  DA    

110.   

Cnp_cui  

CNP-ul proprietarului 

persoana fizica SAU CUI-ul 

persoanei juridice  
N(13)    

Daca s-a completat 
nume si prenume, 
se completeaza 
CNP, daca s-a 
completat Denumire 
firma, se trece  
OBLIGATORIU CUI  

111.   
Data_dobandire  

Data la care proprietarul a 

intrat in posesia bunului  DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

112.   
Numar_act_dobandire  

Numarul actului cu care se 

dovedeste posesia  C(20)      

113.   
Data_instrainare  

Data la care a fost instrainat 

bunul de catre acest proprietar  DATE    In format zz.ll.aaaa  

114.   
Numar_act_instrainare  

Numarul actului prin care s-a 

facut instrainarea de catre 

acest proprietar  
C(20)      

115.   
Proc_scu_transport  

Procentul de scutire pentru 

auto inregistrat  N(3.2)      

116.   
Proc_scu_teren  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de teren  
N(3.2)  

    

117.   
Proc_scu_cladiri  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de cladire  
N(3.2)  

    

118.  </Proprietar>          

119.  </Teren>          

120.    Sectiunea IV – TIP Cladire        

121.  <Cladire>  0-n aparitii        

122.  <Registru>  1 aparitii        

123.   

Id_Registru  

Numarul matricol   

  

  

N(15)  DA  

In cazul in care nu 

exista, se va genera 

de catre UAT si 

trebuie sa fie unic 

pe tip de proprietate 

si UAT, pe toata 

durata proprietatii. 

Toate modificarile 



  

vor avea aceasta 

referinta.  

124.   

Rec  Bifa rectificativa  N(1)  DA  

0=initiala  
1=rectificativa  
Se completeaza 

pentru corectarea 

unei inregistrari  

declarate anterior. 
125.   

Denumire_prop  

 

Denumirea proprietatii 

(auto/cladire/teren)  C(50)      

126.   
Data_modif  

Data la care s-a modificat cel 

putin un element pentru 

respectiva proprietate  
DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

127.  Cod_loc_prop  Codul de localitate al 

proprietatii  
N(6)    Nomenclator  

128.   
Den_loc_prop  

Denumirea de localitate a 

proprietatii  C(100)  DA    

129.  Cod_art_prop  Codul de artera al propritatii  N(5)    Nomenclator   

130.   
Den_art_prop  

Denumirea arterei pe care se 

afla proprietatea  C(100)  DA    

131.  Nr_postal_prop  Numarul alocat de la primarie  C(40)      

132.  Bloc_prop  Denumirea blocului  C(20)      

133.  Scara_prop  Numarul scarii  C(20)      

134.  Etaj_prop  Etajul  C(20)      

135.  Ap_prop  Apartamentul  C(20)      

136.  </Registru>          

137.   

<Date_cladire>  1-n aparitii      

Se repeta de atatea 

ori, cate tipuri de 

cladiri are 

proprietatea  
138.   

Corp_anexa  Nomenclator  N(1)    

0=anexa, 1=corp 

principal  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

139.   

Tip_asezare  Nomenclator  N(1)    

1 - urbana  
2 - rurala  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

140.   

Tip_pereti  Nomenclator   N(1)  

  1= cu pereti din 
caramida arsa, piatra, 

beton - fara cadre  
beton  
       2= cu pereti din 
lemn, caramida 

nearsa, valatuci, 
chirpici  
       3= cu structura de  
beton  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  



  

141.   
Numar_etaje  

Numarul de etaje al corpului 

de cladire  N(3)    
  

142.   

Destinatie_cladire  Nomenclator   N(1)  DA  

1= cladire de locuit     

2= servind scopului 

profesional  
    3= orice destinatie, 

dar acoperita cu stuf, 

paie, coceni     4= 

orice alta destinatie, 

cu alt tip de acoperis  

143.   

Tip_instalatie_incalzire  Nomenclator  C(3)  

  Variante:     

IC=incalzire centrala  
    IES=instalatii 

electrice si sanitare     
DD=are IC si IES     

DN=are IC si nu are 

IES  
    ND=nu are IC si 
are IES  
    NN=nu are IC si nu 

are IES  

144.   

Tip_supr  Nomenclator  N(1)    

1= stabilita cu 
masuratori interioare  
peretilor  
    2= stabilita cu 

masuratori exterioare  

     peretilor  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

145.   
Supr_cladire  

Suprafata corpului de cladire – 

in mp  N(10.2)    
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

146.   

Supr_mansarda  Suprafata mansardei – in mp  N(10.2)    

Se complereaza cu 
zero daca nu are 
mansarda  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

147.   

Supr_subsol  Suprafata subsol – in mp  N(10.2)    

Se complereaza cu 
zero daca nu are 
subsol  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

148.   

Supr_piv  Suprafata pivnita – in mp  N(10.2)    

Se complereaza cu 
zero daca nu are  
pivnita  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

149.   
Data_constr_clad  

Data la care a fost construit 

corpul de cladire sau Data 

reevaluare pentru persoane 

juridice  

Date  DA  In format zz.ll.aaaa  

150.  Valoare_de_impunere_cla 

dire  
Valoarea de impunere a 

corpului de cladire  
N(15)  DA    

151.   
CTGPJ  Nomenclator     DA  

0= valoare 

stabilita     1= 

valoare contabila 

p.j.  

152.  Zona_amplasare  Nomenclator   C(1)  DA  A, B, C sau D  
153.  </Date_cladire>          

154.  <Proprietar>  1-n aparitii         

155.  Id_proprietar  Identificatorul persoanei  N(15)      



  

156.   

Tip_prop  Nomenclator  N(1)  DA  

1=proprietar 
2= are bunul 
in folosinta  
3= proprietar prin 

mostenire  
157.   

nume  Numele proprietarului  C(120)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
158.   

prenume  Prenumele proprietarului  C(128)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
159.   

denumire_firma  
Denumirea firmei, proprietara 

a bunului  
C(120)    

Daca sunt mai multi 
proprietari la un 
bun, este de 
preferat sa se 
completeze unul 
singur la un 
id_proprietar . Se 
completeaza doar 
daca proprietarul  
este persoana 

juridica  
160.   

Cod_tara  

Codul tarii in care are 

domiciliul proprietarul  N(3)    Nomenclator  

161.   
Denumire_tara  

Denumirea tarii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)      

162.   
Cod_judet  

Codul judetului in care are 

domiciliul proprietarul  N(2)    Nomenclator  

163.   
Denumire_judet  

Denumirea judetului in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

164.   
Cod_localitate  

Codul localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  N(6)    Nomenclator  

165.   
Denumire_localitate  

Denumirea localitatii in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

166.   
Cod_artera  

Codul arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  N(5)    Nomenclator  

167.   
Denumire_artera  

Denumirea arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

168.   
Nr_postal  

Numarul postal de la primarie, 

la care are domiciliul 

proprietarul  
C(40)      

169.   
Bloc  

Denumirea blocului in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

170.   
Scara  

Scara la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      



  

171.   
Etaj  

Etajul la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

172.   
Ap  

Apartamentul in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

173.   
Cota  

Procent detinut de proprietar 

din respectiva proprietate  N(3.2)  DA    

174.   

Cnp_cui  

CNP-ul proprietarului 

persoana fizica SAU CUI-ul 

persoanei juridice  
N(13)    

Daca s-a completat 
nume si prenume, 
se completeaza 
CNP, daca s-a 
completat Denumire 
firma, se trece  
OBLIGATORIU CUI  

175.   
Data_dobandire  

Data la care proprietarul a 

intrat in posesia bunului  DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

176.   
Numar_act_dobandire  

Numarul actului cu care se 

dovedeste posesia  C(20)      

177.   
Data_instrainare  

Data la care a fost instrainat 

bunul de catre acest proprietar  DATE    In format zz.ll.aaaa  

178.   
Numar_act_instrainare  

Numarul actului prin care s-a 

facut instrainarea de catre 

acest proprietar  
C(20)      

179.   
Proc_scu_transport  

Procentul de scutire pentru 

auto inregistrat  N(3.2)      

180.   
Proc_scu_teren  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de teren  
N(3.2)  

    

181.   
Proc_scu_cladiri  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de cladire  
N(3.2)  

    

182.  <Proprietar>          

183.  </Cladire>          

184.  </Patrimoniu>          

185.  <Patrimoniu>          

186.  Cui_primarie  Cod unic de identificare fiscala  N(10)  DA    

187.  Data raportarii  Data la care au fost extrase 

datele  
DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

188.   
Nume_declar  Nume declarant  C(50)  DA  

Numele persoanei 

care completeaza 

declaratia  
189.   

Prenume_declar  Prenume declarant  C(50)  DA  

Prenumele 

persoanei care 

completeaza 

declaratia  
190.   

Functie_declar  Functie declarant  C(50)  DA  
Functia persoanei 

care completeaza 

declaratia  
191.  totalPlata_A  Numarul de bunuri din 

declaratie  
N(10)  DA  Numarul de  

inregistrari 

referitoare la bunuri, 

fara inregistrarile 

privind proprietarii 
192.    Sectiunea II – Date Auto        

193.  <Auto>  0-n aparitii        

194.  <Registru>  1 aparitii        



  

195.   

Id_Registru  

Numarul matricol  

  

  

  

N(15)  DA  

In cazul in care nu 

exista, se va genera 

de catre UAT si 

trebuie sa fie unic 

pe tip de proprietate 

si UAT, pe toata 

durata proprietatii. 

Toate modificarile 

vor avea aceasta 

referinta.  
196.   

Rec  Bifa rectificativa  N(1)  DA  

0=initiala  
1=rectificativa  
1 - Se completeaza 

pentru corectarea 

unei inregistrari 

declarate anterior.  
197.   

Denumire_prop  

Denumirea proprietatii 

(auto/cladire/teren)  C(50)      

198.   
Data_modif  

Data la care s-a modificat cel 

putin un element pentru 

respectiva proprietate  
DATE    

In format zz.ll.aaaa 

Este obligatoriu in 

cazul in care rec=1  
199.  Cod_loc_prop  Codul de localitate al 

proprietatii  
N(6)    Nomenclator  

200.   
Den_loc_prop  

Denumirea de localitate a 

proprietatii  C(100)  DA    

201.  Cod_art_prop  Codul de artera al propritatii  N(5)    Nomenclator   

202.   
Den_art_prop  

Denumirea arterei pe care se 

afla proprietatea  C(100)  DA    

203.  Nr_postal_prop  Numarul alocat de la primarie  C(40)      

204.  Bloc_prop  Denumirea blocului  C(20)      

205.  Scara_prop  Numarul scarii  C(20)      

206.  Etaj_prop  Etajul  C(20)      

207.  Ap_prop  Apartamentul  C(20)      

208.  </Registru>          

209.  <Date_auto>  1 aparitii        

210.   
Marca_auto  

Marca vehicolului – din cartea 

de identitate  C(50)      

211.  Tip_mijloc_auto  Nomenclator  N(3)  DA  Conform Anexa 1  

212.   
Capacitate_cilindrica  

Capacitatea cilindrica a 

motorului– din cartea de 

identitate  
N(10)    

Este camp 

obligatoriu pentru 

vehicule cu motor  
213.   

Serie_motor  

Seria motorului -– din cartea 

de identitate  C(50)      

214.   
Serie_sasiu_caroserie  

Seria sasiului – din cartea de 

identitate  C(50)      

215.   
Numar_circulatie  

Numarul de inmatriculare – din 

cartea de identitate (?)  C(20)      

216.  </Date_auto>          

217.   
<Proprietar>  1-n aparitii       

Se repeta de atatea 

ori cati proprietari 

are proprietatea  
218.  Id_proprietar  Identificatorul persoanei  N(15)      



  

219.   

Tip_prop  Nomenclator  N(1)  DA  

1=proprietar 
2= are bunul 
in folosinta  
3= proprietar prin 

mostenire  
220.   

nume  

Numele proprietarului  C(120)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
221.   

prenume  Prenumele proprietarului  C(128)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
222.   

denumire_firma  
Denumirea firmei, proprietara 

a bunului  
C(120)    

Daca sunt mai multi 
proprietari la un 
bun, este de 
preferat sa se 
completeze unul 
singur la un 
id_proprietar . Se 
completeaza doar 
daca proprietarul  
este persoana 

juridica  
223.   

Cod_tara  

Codul tarii in care are 

domiciliul proprietarul  N(3)    Nomenclator  

224.   
Denumire_tara  

Denumirea tarii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)      

225.   
Cod_judet  

Codul judetului in care are 

domiciliul proprietarul  N(2)    Nomenclator  

226.   
Denumire_judet  

Denumirea judetului in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

227.   
Cod_localitate  

Codul localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  N(6)    Nomenclator  

228.   
Denumire_localitate  

Denumirea localitatii in care 

are domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

229.   
Cod_artera  

Codul arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  N(5)    Nomenclator  

230.   
Denumire_artera  

Denumirea arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

231.   
Nr_postal  

Numarul postal de la primarie, 

la care are domiciliul 

proprietarul  
C(40)      

232.   
Bloc  

Denumirea blocului in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

233.   
Scara  

Scara la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      



  

234.   
Etaj  

Etajul la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

235.   
Ap  

Apartamentul in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

236.   
Cota  

Procent detinut de proprietar 

din respectiva proprietate  N(3.2)  DA    

237.   

Cnp_cui  

CNP-ul proprietarului 

persoana fizica SAU CUI-ul 

persoanei juridice  
N(13)    

Daca s-a completat 
nume si prenume, 
se completeaza 
CNP, daca s-a 
completat Denumire 
firma, se trece  
OBLIGATORIU CUI  

238.   
Data_dobandire  

Data la care proprietarul a 

intrat in posesia bunului  DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

239.   
Numar_act_dobandire  

Numarul actului cu care se 

dovedeste posesia  C(20)      

240.   
Data_instrainare  

Data la care a fost instrainat 

bunul de catre acest proprietar  DATE    In format zz.ll.aaaa  

241.   
Numar_act_instrainare  

Numarul actului prin care s-a 

facut instrainarea de catre 

acest proprietar  
C(20)      

242.   
Proc_scu_transport  

Procentul de scutire pentru 

auto inregistrat  N(3.2)      

243.   
Proc_scu_teren  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de teren  
N(3.2)  

    

244.   
Proc_scu_cladiri  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de cladire  
N(3.2)  

    

245.  </Proprietar>          

246.  </Auto>          

247.    Sectiunea III – TIP Teren        

248.  <Teren>  0-n aparitii        

249.  <Registru>  1 aparitii        

250.   

Id_Registru  

Numarul matricol  

  

  

  

N(15)  DA  

In cazul in care nu 

exista, se va genera 

de catre UAT si 

trebuie sa fie unic 

pe tip de proprietate 

si UAT, pe toata 

durata proprietatii. 

Toate modificarile 

vor avea aceasta 

referinta.  
251.   

Rec  Bifa rectificativa  N(1)  DA  

0=initiala  
1=rectificativa  
Se completeaza 

pentru corectarea 

unei inregistrari 

declarate anterior.  
252.   

Denumire_prop  

Denumirea proprietatii 

(auto/cladire/teren)  C(50)      

253.   
Data_modif  

Data la care s-a modificat cel 

putin un element pentru 

respectiva proprietate  
DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

254.  Cod_loc_prop  Codul de localitate al 

proprietatii  
N(6)    Nomenclator  



  

255.   
Den_loc_prop  

Denumirea de localitate a 

proprietatii  C(100)  DA    

256.  Cod_art_prop  Codul de artera al propritatii  N(5)    Nomenclator   

257.   
Den_art_prop  

Denumirea arterei pe care se 

afla proprietatea  C(100)  DA    

258.  Nr_postal_prop  Numarul alocat de la primarie  C(40)      

259.  Bloc_prop  Denumirea blocului  C(20)      

260.  Scara_prop  Numarul scarii  C(20)      

261.  Etaj_prop  Etajul  C(20)      

262.  Ap_prop  Apartamentul  C(20)      

263.  </Registru>          

264.   

<Date_teren>  1-n aparitii      

Se repeta de atatea 
ori, cate tipuri de  
teren are 

proprietatea  
265.   

Intrav_extrav  
Nomenclator  N(1)  DA  

0= intravilan  
    1= extravilan  

266.   
Zona_teren  Nomenclator  C(1)  DA  

  
zona = A, B, C sau 

D  
267.  Categorie_teren  Nomenclator  N(2)  DA  Conform Anexei 2  
268.  Suprafata_totala_teren  Suprafata totala a terenului  N(15.2)  DA  In mp  
269.  Suprafata_ocupata_teren  Suprafata ocupata pe teren  N(15.2)  DA  In mp  
270.  Numar_cadastral  Numarul cadrastral  C(50)    In mp  

271.  Tarla_teren    C(50)      

272.  Parcela_teren    C(50)      

273.  </Date_teren>          

274.  <Proprietar>  1-n aparitii         

275.  Id_proprietar  Identificatorul persoanei  N(15)      

276.   

Tip_prop  Nomenclator  N(1)  DA  

1=proprietar 
2= are bunul 
in folosinta  
3= proprietar prin 

mostenire  
277.   

nume  Numele proprietarului  C(120)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un 

bun, este de 

preferat sa se 

completeze unul  

 

     singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
278.   

prenume  Prenumele proprietarului  C(128)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un bun, 

este de preferat sa 

se completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  



  

279.   

denumire_firma  
Denumirea firmei, proprietara a 

bunului  
C(120)    

Daca sunt mai multi 
proprietari la un bun, 
este de preferat sa 
se completeze unul 
singur la un 
id_proprietar . Se 
completeaza doar 
daca proprietarul  
este persoana 

juridica  

280.   
Cod_tara  

Codul tarii in care are domiciliul 

proprietarul  N(3)    Nomenclator  

281.   
Denumire_tara  

Denumirea tarii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)      

282.   
Cod_judet  

Codul judetului in care are 

domiciliul proprietarul  N(2)    Nomenclator  

283.   
Denumire_judet  

Denumirea judetului in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

284.   
Cod_localitate  

Codul localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  N(6)    Nomenclator  

285.   
Denumire_localitate  

Denumirea localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

286.   
Cod_artera  

Codul arterei pe care are domiciliul 

proprietarul  N(5)    Nomenclator  

287.   
Denumire_artera  

Denumirea arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

288.   
Nr_postal  

Numarul postal de la primarie, la 

care are domiciliul proprietarul  C(40)      

289.   
Bloc  

Denumirea blocului in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

290.   
Scara  

Scara la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

291.   
Etaj  

Etajul la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

292.   
Ap  

Apartamentul in care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

293.   
Cota  

Procent detinut de proprietar din 

respectiva proprietate  N(3.2)  DA    

294.   

Cnp_cui  

CNP-ul proprietarului persoana 

fizica SAU CUI-ul persoanei 

juridice  
N(13)    

Daca s-a completat 
nume si prenume, se 
completeaza CNP, 
daca s-a completat 
Denumire firma, se 
trece  
OBLIGATORIU CUI  

295.   
Data_dobandire  

Data la care proprietarul a intrat in 

posesia bunului  DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

296.   
Numar_act_dobandire  

Numarul actului cu care se 

dovedeste posesia  C(20)      

297.   
Data_instrainare  

Data la care a fost instrainat bunul 

de catre acest proprietar  DATE    In format zz.ll.aaaa  

298.   
Numar_act_instrainare  

Numarul actului prin care s-a facut 

instrainarea de catre acest 

proprietar  
C(20)      

299.   
Proc_scu_transport  

Procentul de scutire pentru auto 

inregistrat  N(3.2)      



  

300.   
Proc_scu_teren  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de teren  
N(3.2)  

    

301.   
Proc_scu_cladiri  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de cladire  
N(3.2)  

    

302.  </Proprietar>          

303.  </Teren>          

304.    Sectiunea IV – TIP Cladire        

305.  <Cladire>  0-n aparitii        

306.  <Registru>  1 aparitii        

307.   

Id_Registru  

Numarul matricol  

  

  

  

N(15)  DA  

In cazul in care nu 

exista, se va genera 

de catre UAT si 

trebuie sa fie unic pe 

tip de proprietate si 

UAT, pe toata 

durata proprietatii. 

Toate modificarile 

vor avea aceasta 

referinta.  
308.   

Rec  Bifa rectificativa  N(1)  DA  

0=initiala  
1=rectificativa  
Se completeaza 

pentru corectarea 

unei inregistrari 

declarate anterior.  
309.   

Denumire_prop  

Denumirea proprietatii 

(auto/cladire/teren)  C(50)      

310.   
Data_modif  

Data la care s-a modificat cel putin 

un element pentru respectiva 

proprietate  
DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

311.  Cod_loc_prop  Codul de localitate al proprietatii  N(6)    Nomenclator  

312.   
Den_loc_prop  

Denumirea de localitate a 

proprietatii  C(100)  DA    

313.  Cod_art_prop  Codul de artera al propritatii  N(5)    Nomenclator   

314.   
Den_art_prop  

Denumirea arterei pe care se afla 

proprietatea  C(100)  DA    

315.  Nr_postal_prop  Numarul alocat de la primarie  C(40)      

316.  Bloc_prop  Denumirea blocului  C(20)      

317.  Scara_prop  Numarul scarii  C(20)      

318.  Etaj_prop  Etajul  C(20)      

319.  Ap_prop  Apartamentul  C(20)      

320.  </Registru>          

321.   

<Date_cladire>  1-n aparitii      

Se repeta de atatea 

ori, cate tipuri de 

cladiri are 

proprietatea  
322.   

Corp_anexa  Nomenclator  N(1)    

0=anexa, 1=corp  
principal  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

323.   

Tip_asezare  Nomenclator  N(1)    

1 - urbana  
2 - rurala  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  



  

324.   

Tip_pereti  Nomenclator   N(1)  

  1= cu pereti din 

caramida arsa, piatra, 

beton - fara cadre 
beton  
       2= cu pereti din 
lemn, caramida 

nearsa, valatuci, 
chirpici  
       3= cu structura de  
beton  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

325.   
Numar_etaje  

Numarul de etaje al corpului de 

cladire  N(3)    
  

326.   

Destinatie_cladire  Nomenclator   N(1)  DA  

1= cladire de locuit     
2= servind scopului 

profesional  
    3= orice destinatie, 

dar acoperita cu stuf, 

paie, coceni     4= 

orice alta destinatie, 

cu alt tip de acoperis  

327.   

Tip_instalatie_incalzire  Nomenclator  C(3)  

  Variante:     

IC=incalzire centrala  
    IES=instalatii 

electrice si sanitare     
DD=are IC si IES     

DN=are IC si nu are 
IES  
    ND=nu are IC si are 
IES  
    NN=nu are IC si nu 

are IES  

328.   

Tip_supr  Nomenclator  N(1)    

1= stabilita cu 
masuratori interioare  
peretilor  
    2= stabilita cu 
masuratori exterioare  
peretilor  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

329.   
Supr_cladire  

Suprafata corpului de cladire – in 

mp  N(10.2)    
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

330.   

Supr_mansarda  Suprafata mansardei – in mp  N(10.2)    

Se complereaza cu 
zero daca nu are 
mansarda  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

331.   

Supr_subsol  Suprafata subsol – in mp  N(10.2)    

Se complereaza cu 
zero daca nu are 
subsol  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

332.   

Supr_piv  Suprafata pivnita – in mp  N(10.2)    

Se complereaza cu 
zero daca nu are 
pivnita  
OBLIGATORIU  
pentru persoane fizice  

333.   
Data_constr_clad  

Data la care a fost construit corpul 

de cladire sau Data reevaluare 

pentru persoane juridice  
Date  DA  In format zz.ll.aaaa  

334.  Valoare_de_impunere_cla 

dire  
Valoarea de impunere a corpului 

de cladire  
N(15)  DA    



  

335.   
CTGPJ  Nomenclator     DA  

0= valoare stabilita     

1= valoare 

contabila p.j.  
336.  Zona_amplasare  Nomenclator   C(1)  DA  A, B, C sau D  
337.  </Date_cladire>          

338.  <Proprietar>  1-n aparitii         

339.  Id_proprietar  Identificatorul persoanei  N(15)      

340.   

Tip_prop  Nomenclator  N(1)  DA  

1=proprietar 2= 
are bunul in 
folosinta  
3= proprietar prin 

mostenire  
341.   

nume  Numele proprietarului  C(120)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un bun, 

este de preferat sa 

se completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se  

 

     completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  
342.   

prenume  Prenumele proprietarului  C(128)    

Daca sunt mai multi 

proprietari la un bun, 

este de preferat sa 

se completeze unul 

singur la un 

id_proprietar – se 

completeaza doar 

pentru proprietar 

persoana fizica  

343.   

denumire_firma  
Denumirea firmei, proprietara a 

bunului  
C(120)    

Daca sunt mai multi 
proprietari la un bun, 
este de preferat sa 
se completeze unul 
singur la un 
id_proprietar . Se 
completeaza doar 
daca proprietarul  
este persoana 

juridica  

344.   
Cod_tara  

Codul tarii in care are domiciliul 

proprietarul  N(3)    Nomenclator  

345.   
Denumire_tara  

Denumirea tarii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)      

346.   
Cod_judet  

Codul judetului in care are 

domiciliul proprietarul  N(2)    Nomenclator  

347.   
Denumire_judet  

Denumirea judetului in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

348.   
Cod_localitate  

Codul localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  N(6)    Nomenclator  

349.   
Denumire_localitate  

Denumirea localitatii in care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    

350.   
Cod_artera  

Codul arterei pe care are domiciliul 

proprietarul  N(5)    Nomenclator  

351.   
Denumire_artera  

Denumirea arterei pe care are 

domiciliul proprietarul  C(50)  DA    



  

352.   
Nr_postal  

Numarul postal de la primarie, la 

care are domiciliul proprietarul  C(40)      

353.   
Bloc  

Denumirea blocului in care are 

domiciliul proprietarul  C(20)      

354.   
Scara  

Scara la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

355.   
Etaj  

Etajul la care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

356.   
Ap  

Apartamentul in care are domiciliul 

proprietarul  C(20)      

357.   
Cota  

Procent detinut de proprietar din 

respectiva proprietate  N(3.2)  DA    

358.   

Cnp_cui  

CNP-ul proprietarului persoana 

fizica SAU CUI-ul persoanei 

juridice  
N(13)    

Daca s-a completat 
nume si prenume, se 
completeaza CNP, 
daca s-a completat 
Denumire firma, se 
trece  
OBLIGATORIU CUI  

359.   
Data_dobandire  

Data la care proprietarul a intrat in 

posesia bunului  DATE  DA  In format zz.ll.aaaa  

360.   
Numar_act_dobandire  

Numarul actului cu care se 

dovedeste posesia  C(20)      

361.   
Data_instrainare  

Data la care a fost instrainat bunul 

de catre acest proprietar  DATE    In format zz.ll.aaaa  

362.   
Numar_act_instrainare  

Numarul actului prin care s-a facut 

instrainarea de catre acest 

proprietar  
C(20)      

363.   
Proc_scu_transport  

Procentul de scutire pentru auto 

inregistrat  N(3.2)      

364.   
Proc_scu_teren  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de teren  
N(3.2)  

    

365.   
Proc_scu_cladiri  

Procent de scutire pentru tipul 

respectiv de cladire  
N(3.2)  

    

366.  <Proprietar>          

367.  </Cladire>          

368.  </Patrimoniu>          

  


