
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286 
          Anexa nr. 27 
S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 
 

PROCURĂ  SPECIALĂ 
(pentru succesiuni) 

 Subsemnatul/a_________________________________________, născut/ă 
la data de______________, în__________________________________________, 
cu domiciliul în______________________________________________________, 
identificat prin ______________________________________________________, 
având codul numeric personal__________________________________________, 
împuternicesc pe____________________________________________________, 
născut/ă la data de_________________, în _______________________________, 
domiciliat/ă în _______________________________________________________, 
identificat/ă prin _____________________________________________________, 
având codul numeric personal__________________________________________, 
pentru ca, în numele meu şi pentru mine să accepte succesiunea defunctului_____ 
_________________________________________________________, decedat la 
data de ___________________, cu ultimul domiciliu în ______________________, 
subsemnatul având calitatea de moştenitor legal (fiu, frate, etc.) ori testamentar (se 
indică tipul testamentului, data, nr._______________________________________. 
 Mandatarul meu este de asemenea împuternicit să solicite deschiderea 
procedurii succesorale, să participe la dezbaterea succesiunii, să producă probele 
necesare, să plătească taxele, să ridice certificatul de moştenitor, să solicite 
rectificarea rolurilor fiscale în baza certificatului de moştenitor, să realizeze orice 
tranzacţie cu ceilalţi moştenitori, inclusiv partajarea bunurilor care formează masa 
succesorală. 
 În ipoteza în care se va suspenda procedura succesorală şi moştenitorii vor fi 
îndrumaţi să se adreseze instanţei, mandatarul meu este de asemenea împuternicit 
să introducă acţiunea, cererea reconvenţională, cererea de intervenţie, să exercite şi 
să mă reprezinte în orice fel de căi de atac, să mă reprezinte la toate instanţele 
învestite cu această cauză succesorală, să primească actele de procedură, inclusiv 
hotărârile, să angajeze avocat, să realizeze orice tranzacţie cu ceilalţi moştenitori, pe 
scurt, să facă tot ce aş putea face şi eu în această cauză, fără ca nimeni să îi poată 
opune vreo limitare, impreciziune ori imperfecţiune a acestui mandat. 
 Mandatarul meu va putea de asemenea să vândă la preţul cel mai avantajos 
mie cota mea indiviză, dobândită prin certificatul de moştenitor. 
 Pentru realizarea acestui mandat, mandatarul meu va semna în numele meu 
şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă în limitele 
acestui mandat. 
 Prezentul mandat este gratuit, transmisibil (netransmisibil) şi valabil de 
astăzi___________________, până la îndeplinirea sa şi/sau revocare.   

Redactată astăzi____________________, la Ambasada/Consulatul General 
al României la____________________________________, în ____exemplare, din 
care______exemplare s-au eliberat părţilor.  
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. 
Semnătura _______________________ 
 
 
Urmează încheierea de autentificare, pe verso. 
 


