LISTĂ DOCUMENTE DUE DILIGENCE
Due diligence apartament

1. Extras de carte funciară de informare, cât mai recent posibil (obligatoriu);
2. Copie carte funciară a imobilului (recomandat);
3. Documentația cadastrală a imobilului (recomandat);
4. Titlul de proprietate al Vânzătorului/Actualului proprietar (obligatoriu):
a) contract de vânzare-cumpărare;
b) contract de schimb;
c) contract de donație;
d) certificatul de moștenitor;
e) contract de partaj;
f)

actul de adjudecare;

g) hotărâre judecătorească;
h) act de divizare/fuziune;
i)

altele

5. Titlul de proprietate al

autorilor actualului proprietar - maxim 2 transferuri anterioare

(recomandat);
6. Încheierea privind înscrierea imobilului/dreptului în cartea funciară (obligatoriu);
7. Autorizația de construire în special pentru apartamente nou construite (recomandat);
8. Procesul verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor (recomandat);
9. Certificatul de atestare fiscală aferent imobilului privind transferurile anterioare (opțional);
10. Adeverință asociația de proprietari privind cheltuielile cu întreținerea (opțional);
11. Procurile în baza cărora mandatari au semnat actul de transfer în numele proprietarilor (opțional);
12. Documente privind aprobarea transferului de către organele persoanele juridice (recomandat);
a) Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor;
b) Hotărârea consiliului de administrație/consiliului director;
c) Hotărârea consiliului local;
13. Dovada achitării prețului de actualul proprietar (opțional);

Detalii privind necesitatea și obținerea acestor documente se regăsesc în pagina următoare
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Instrucțiuni privind necesitatea și modul de obținere a documentelor menționate în pagina anterioară:
Extrasul de carte funciară de informare – este documentul emis de biroul de cadastru și publicitate imobiliară din care rezultă
anumite informații despre imobilul înscris în cartea funciară (ex: număr cadastral, numărul de carte funciară, suprafață,
proprietarul, titlul acestuia, sarcinile care există asupra imobilului). Extrasul se poate obține de orice persoană în baza unei cereri
adresate biroului de cadastru și publicitate imobiliară și a plații tarifului aferent. Pentru obținerea sa solicitantul trebuie însă să
cunoască numărul cadastral al imobilului sau numărul de crate funciară al imobilului. De obicei acest document se solicită
vânzătorului / deținătorului dreptului sau agentului care intermediază vânzarea sau îl poate obține direct notarul care va autentifica
actul de transfer. Este de preferat că extrasul de carte funciară pentru informare să fie cât mai recent.
Copia cărții funciare – reprezintă o copie de pe registrul de carte funciară în care este înscris imobilul din care rezultă istoria
înscrierilor în cartea funciară cu privire la respectivul imobil de la momentul deschiderii cărți funciare și până la momentul închiderii
acesteia (cartea funciară se deschide prin prima înscriere a unui imobil în aceasta și se poate închide ca urmare a operațiunilor de
alipire/dezmembrare a imobilelor) Aceasta se obține de la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui circumscripție este
înscris imobilul în baza unei cereri și a plății tarifului aferent.
Documentația cadastrală – este o documentație tehnică pe bază căreia are loc înscrierea imobilului în cartea funciară fiind
întocmită de persoane autorizate să efectueze lucrări de cadastru la solicitarea celui care realizează prima înscriere a imobilului.
Aceasta are ca scop identificare imobilului pe teren baza unui sistem de coordonate unice, a poziției și limitelor acestuia și
determinarea suprafeței sale. O copie a documentației cadastrale se poate obține de la biroul de cadastru și publicitate imobiliară
în a cărei circumscripție se află imobilul.
Titlul de proprietate – este actul juridic în baza căruia dreptul de proprietate/alt drept real a fost transferat or creat în favoarea
deținătorului său și pe baza căruia a avut loc înscrierea în cartea funciară a imobilului în favoarea deținătorului dreptului. Acesta se
află în posesia vânzătorului sau a deținătorului dreptului ce se transferă.
Încheierea de înscriere în cartea funciară – actul prin care se atestă de către Biroul de Carte Funciară înscrierea unui imobil sau a
unui drept asupra acestuia în cartea funciară. Pe baza datei de înscriere în cartea funciară se stabilește rangul de prioritate al
înscrierii în cartea funciară.
Autorizația de construire – în cazul construcțiilor noi autorizația de construire este actul administrativ prin care este permisă
executarea lucrărilor de construcții în concordanță cu dispozițiile legale și reglementările documentațiilor de urbanism. Fără
existența autorizația de construire, construcțiile noi nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară. Construcțiile
executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia pot fi demolate în condițiile Legii nr. 50/1991.
Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – procesul verbal de recepție este actul prin care autoritatea emitentă a
autorizației de construire confirmă finalizarea lucrărilor de construire și faptul că acestea s-au efectuat cu respectarea autorizației
de construire. De asemenea procesul verbal conține mențiuni cu privire la categoriile de lucrări sau remedieri ce mai trebuie
finalizate (dar care nu împiedică recepția construcției) și perioada de executare a acestora.
Certificatul de atestarea fiscală – acest certificat este emis de autoritatea fiscală și menționează obligațiile fiscale ale deținătorului
în legătură cu acest imobil. În conformitate cu dispozițiile art. 113 (4) din Codul de procedură fiscală la înstrăinarea imobilelor
înstrăinătorul trebuie să prezinte notarului public certificatul de atestare fiscală prin care să ateste achitarea tuturor obligațiilor
fiscale datorate autorității locale în a cărei rază se află înregistrat imobilul, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în
evidența organului fiscal. Actele de transfer încheiate fără obținerea acestui certificat sunt sancționate cu nulitatea absolută.
Adeverința asociației de proprietari – prin acest document asociația de proprietari/locatari din imobilul în care se află situat
apartamentul certifică că proprietarul apartamentului și-a achitat la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de
proprietari. Conform art. 20 din Legea nr. 230/2007 notarul public nu autentifica actul fără existența acestui document, sancțiunea
fiind nulitatea absolută a actului de transfer. Acest document ar trebui să se regăsească în arhiva notarului public care a autentificat
actul.
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Procurile acordate mandatarilor – în cazul în care actul de transfer actul de transfer a fost încheiat de părțile acestuia prin
intermediul altor persoane ce le-au reprezentat la încheierea actului este recomandabil verificarea acestor procuri pentru a
determina dacă acestea persoane au avut într-adevăr puterea de reprezentare și dacă au respectat limitele mandatului lor. Aceste
documente se regăsesc în arhiva notarului public care a autentificat actul.
Aprobarea organelor de conducere ale persoanei juridice – în cazul persoanelor juridice actele încheiate de organele lor de
conducere în limitele puterilor conferite, sunt actele persoanei juridice însăși. În raporturile cu terții persoana juridică este legată
de actele organelor sale chiar dacă acestea depășesc puterea de reprezentare conferită prin statut/act de constituire cu excepția
cazului în care terții cunoșteau această depășire la data încheierii actului.
Dovada achitării prețului – în contractele în care transferul dreptului de proprietate a fost realizat deși cumpărătorul nu a achitat
în întregime prețul legea instituie în favoarea văzătorului un privilegiu (deci o cauză de preferință) asupra imobilului pentru prețul
rămas de achitat. De asemenea vânzătorul poate cere rezoluțiunea contractului pentru neplata prețului, rezoluțiune ce are ca efect
desființarea retroactivă a titlului cumpărătorului, putând afecta astfel și transferurile ulterioare. Acest document trebuie să se afle
fie în posesia deținătorului actual al imobilului sau la notarul care a autentificat actul de transfer.
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