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DECLARAŢIE 
 
 

 Subsemnatul(a) ................................................................................….. ………..cu domiciliul în 

Bucureşti, str. ..................................................................……………………………………………….. 

 născut (ă) la data de .................................., declar pe propria răspundere următoarele: 

1-Doresc să închei cu Dl./D-na ................................................................................... un contract 

de .............................................................................................................……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………........................................................................ 

2-Declar că am luat la cunoştinţă diferenţa dintre contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de 

uzufruct viager şi de întreţinere, şi contractul de întreţinere şi anume: 

-În cazul contractului de întreţinere nu mi se plăteşte nici o sumă de bani cu titlu de preţ, ci doar 

se prestează întreţinere în favoarea subsemnatului (ei), în schimbul bunului înstrăinat. 

-În cazul contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager şi de întreţinere, voi 

primi şi o sumă de bani, stipulată în contract cu titlu de preţ al bunului înstrăinat pe lângă întreţinere, 

sumă pe care, în caz de desfacere (rezoluţie) a contractului, va trebui să o restitui cumpărătorului. 

3-Declar că: 

-Nu am rude apropiate........................…………………………………......................................... 

-Da, am rude apropiate, dar închei contractul cu dl/d-na ................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

deoarece………………………...............................................…….............................................................

.................................…….………….……………………………………………………………………...

……………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………….............................................................................. 

4-Am luat la cunoştinţă că rezervându-mi dreptul de uzufruct viager pe întregul imobil/apartament, 
persoanele cu care închei contractul nu vor locui împreună cu subsemnatul(a) decât cu acordul meu, 
cumpărătorul având dreptul să folosească imobilul/apartamentul numai după decesul subsemnatului.  
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     5-Declar, de asemenea, că în cazul în care hotărăsc să închei la B.N.P un alt tip de contract decât   

cel pe care l-am menţionat în cererea adresată Serviciului Autoritate Tutelară, decizia îmi aparţine 

integral. 

6-Declar că alegerea B.N.P s-a realizat: 

-la iniţiativa mea.............................................………………………….......................................... 

-în colaborare cu Dl./D-na ............................................................………………........................... 

-la iniţiativa D-lui/D-nei ............................................................………......................................... 

-alte situaţii .......................................................................................…………………………….. 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Dau prezenta declaraţie la ......................................................................................... sau la 

........................................................................................................ în faţa delegatului din partea Primăriei 

Sectorului 2, ……………………….……………………, care mă va asista la semnarea actului juridic, 

însoţită de inspector .......................................................... în prezenţa celeilalte părţi din contract, 

respectiv d-nul/d-na ............................................................................................ precum şi în prezenţa   

D-lui/D-nei ...........................................................................................care nu este parte în acest contract. 

 

Data             Semnătură, 

        Nume şi prenume 

 

 

Menţiuni speciale ale Delegatului Serviciului Autoritate Tutelară, cât şi a viitorilor 

debitori ai obligaţiei de întreţinere conform solicitării adresate: 

-..................................................................................................................................................  
-..................................................................................................................................................  
-..................................................................................................................................................  
-..................................................................................................................................................  
-..................................................................................................................................................  
-……………………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………………….. 
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