
ANEXA NR. 1

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL

OPERATOR: UNIUNEA NAŢIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
AGENT ÎMPUTERNICIT: BARA A. CIPRIAN – CABINET DE AVOCAT
Nr. de înregistrare a formularului (se completează numai de către biroul de înscriere):

Data primirii formularului (se completează numai de către biroul de înscriere):

Se completează numai de către biroul de înscriere:
Nr. identificare aviz de ipotecă (ID)

SUBSEMNATUL _____________________________________ DOMICILIAT ÎN LOCALITATEA ___________
JUDEŢ/SECTOR __________________ STR. ____________________ NR. ______ BLOC ____ SCARA ____
ETAJ ____ AP. ______ ACT IDENTITATE ____________ SERIA ____________ NR. __________ ELIBERAT
DE ________________________ LA DATA DE ______________________________ COD NUMERIC
PERSONAL ________________________ ŢARA ______________ NR. TELEFON ____________

în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):

creditor 
debitor 
reprezentant al creditorului 
reprezentant al debitorului 
constituitor 
reprezentant al constituitorului 
organ competent 
reprezentant al organului competent 

completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şi solicit înregistrarea lui:

1. Destinaţia înscrierii
Creditor garantat/debitor  Locatar/Locator (finanţator)  Consignatar/Consignant 
Vânzător/Cumpărător  Obligaţii agricole  Sechestru asigurător 
Înscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice 
Alte înscrieri 

2. Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza
înscrierii curente

Tip ______________________________________________________________
Număr ___________________________________________________________
Data încheierii _____________________________________________________

Punctul 2 este o rubrica obligatorie. Fara aceste informatii avizul nu poate fi realizat.



Tipul contractului este actul care sta la baza inregistrarii. Aceasta rubrica este limitata la un
numar maxim de 50 caractere cu spatii.
VEZI ART. 1 PUNCTUL 9 DIN ORDIN 1808/C/2014.

Numarul : numarul contractului (caractere acceptate : cifre, litere, semne speciale).

Data incheirii: data incheierii contratului ce sta la baza inregistrarii in AEGRM. Formatul datei
acceptat este de tipul : zz.ll.aaaa sau dd.mm.yyyy.

3. Date privind creditorul1
3 a) Creditorul persoană juridică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: _______
Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise: _______
Denumirea persoanei juridice2 _______________________
Tipul persoanei juridice3 ____________________________
Sediul: STR. _____________________ NR. ______ BLOC _____ SC. _____ ET. _____ AP. _____
LOCALITATEA _______________ JUDEŢ/SECTOR _______________ COD POŞTAL ______________
ŢARA ______________
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există  ______________________  nu
există
Codul unic de înregistrare  ________________________
Alte date ______________________________________

Datele privind CREDITORUL PJ nu prezinta probleme de ordin tehnic. Identificarea acestora
se va face in baza informatiilor solicitate in rubricile de mai sus.

3 b) Creditorul persoană fizică
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: _______
Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise: _______
Numele persoanei fizice ________________________ prenumele complet (aşa cum figurează în
actele de identitate) ____________ prenumele tatălui ___________ prenumele mamei
__________________
Adresa: STR. ___________________________ NR. ______BLOC _______ SC. ______ET. ____ AP. ____
LOCALITATEA ________________ JUDEŢ/SECTOR __________ COD POŞTAL __________ ŢARA
______________
Cod numeric personal ________________________
Alte date _______________________________________

Datele privind CREDITORUL PF nu prezinta probleme de ordin tehnic. Identificarea acestora
se va face in baza informatiilor solicitate in rubricile de mai sus.

4. Date privind debitorul şi constituitorul4
4 a) Persoană juridică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ______
Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise: _______
Denumirea persoanei juridice2 _______________________
Tipul persoanei juridice3 ____________________________



Sediul: STR. _____________________ NR. ______ BLOC _____ SC. _____ ET. _____ AP. _____
LOCALITATEA _______________ JUDEŢ/SECTOR _______________ COD POŞTAL ______________
ŢARA ______________
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există  ______________________  nu există
Codul unic de înregistrare ________________________
Alte date______________________________________

Bifaţi una din căsuţele de mai jos:
 debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
 constituitor debitor
 constituitor terţ

Datele privind DEBITORUL PJ nu prezinta probleme de ordin tehnic. Identificarea acestora se
va face in baza informatiilor solicitate in rubricile de mai sus.

Va rugam nu omiteti indicarea calitatii debitorului.
VEZI ART. 6 PUNCTUL 1 SI PUNCTUL 2 DIN ORDIN 1808/C/2014

4 b) Persoană fizică
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: ________
Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise: _______
Numele persoanei fizice ________________________ prenumele complet (aşa cum figurează în
actele de identitate) ____________ prenumele tatălui ___________ prenumele mamei
__________________
Adresa: STR. ___________________________ NR. ______BLOC _______ SC. ______ET. ____ AP. ____
LOCALITATEA ________________ JUDEŢ/SECTOR __________ COD POŞTAL __________ ŢARA
______________
Cod numeric personal ________________________
Alte date _______________________________________

Bifaţi una din căsuţele de mai jos:
 debitor al obligaţiei garantate  (fără a avea calitatea de constituitor)
 constituitor debitor
 constituitor terţ

Datele privind DEBITORUL PF nu prezinta probleme de ordin tehnic. Identificarea acestora se
va face in baza informatiilor solicitate in rubricile de mai sus.

Va rugam nu omiteti indicarea calitatii debitorului.
VEZI ART. 6 PUNCTUL 1 SI PUNCTUL 2 DIN ORDIN 1808/C/2014.

5. Bunuri ipotecate

Detalii comune bunurilor ipotecate5 _____________________________________

Punctul 5 nu este o rubrica obligatorie. In cadrul punctului 5 se pot mentiona datele esenţiale
din contractul de ipotecă sau actul ce sta la baza inregistrarii comune tuturor bunurilor
înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.



ATENTIE: aceasta descrirere se va aplica pentru toate bunurile ce se inregistreza indiferent de
tipul lor. In cazul in care descrierea nu este comuna tuturor bunurilor nu folositi aceasta
rubrica.

Limitarea pentru aceasta rubrica este de 1.000 caractere si spatii.

VEZI ART. 7 PUNCTUL 2 DIN ORDIN 1808/C/2014

Bifaţi tipul bunurilor afectate ipotecii şi completaţi datele corespunzătoare:

5 a)  Autovehicule.
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ________
Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în
dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare6

Identificare bun (completaţi rubricile de mai jos):

MODEL ________________________________ AN FABRICAŢIE7 __________________ NUMĂR
ŞASIU/SERIE FABRICAŢIE ____________________________ SERIE MOTOR7 __________________
NUMĂR DE ÎNMATRICULARE7 ____________________________
Descriere suplimentară8 ______________________________________________

Categoria de bunuri autovehicule nu prezinta probleme de ordin tehnic. Identificarea
acestora se va face in baza informatiilor solicitate in rubricile de mai sus.

 Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori 
Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor9:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Număr de ordine ________

 În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de
ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare
constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ______________
Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de
ordine aferente constituitorilor9:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Număr de ordine ________

5 b)  Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile
A) Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri
imobile ce vor fi înscrise: ______

Bifaţi una sau mai multe din categoriile de mai jos:
 Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil
 Păduri care urmează a fi tăiate



 Minerale care urmează a fi extrase
 Recolte care urmează a fi culese

Categoria bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile nu prezinta probleme de
ordin tehnic. Identificarea acestora se va face in baza informatiilor solicitate in rubricile de
mai sus.

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât şi a
bunurilor imobile cărora le sunt ataşate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în
documentele de publicitate imobiliară.
Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea
în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Identificare bun şi descriere suplimentară:
_____________________________________________________________________________________

 Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori 
Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor9:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Număr de ordine ________

 În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de
ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare
constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ______________
Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de
ordine aferente constituitorilor9:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Număr de ordine ________

B) Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobil ipotecat:
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari
ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ______

B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane
juridice, deja înscrise, menţionaţi denumirea şi numărul de ordine aferent9

Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numărul de ordine ________

B.2.  În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice înscrieţi datele de
identificare ale acestora:

Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise: _______



Denumirea persoanei juridice ____________________________________________
Tipul persoanei juridice ____________________________
Sediul: STR. _____________________ NR. ______ BLOC _____ SC. _____ ET. _____ AP. _____
LOCALITATEA _______________ JUDEŢ/SECTOR _______________ COD POŞTAL ______________
ŢARA ______________
Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există  ______________________  nu există
Codul unic de înregistrare _________________________
Alte date _______________________________________

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai
bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ______

 În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane
fizice, deja înscrise, menţionaţi numele, prenumele şi numărul de ordine aferent9

Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Numărul de ordine ________

 În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice înscrieţi datele de
identificare ale acestora:

Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise: _______
Numele persoanei fizice ________________________ prenumele complet (aşa cum figurează în
actele de identitate) ____________ prenumele tatălui ___________ prenumele mamei
__________________
Adresa: STR. ___________________________ NR. ______BLOC _______ SC. ______ET. ____ AP. ____
LOCALITATEA ________________ JUDEŢ/SECTOR __________ COD POŞTAL __________ ŢARA
______________
Cod numeric personal ________________________
Alte date ______________________________________

In cazul in care solicitati inregistrarea de bunuri „ALTE BUNURI” PUNCTUL 5 C este o rubrica
obligatorie. In cadrul punctului 5 categoria de alte bunuri este impartita distinct in 10 rubrici
cu o destinatie exacta.

In functie de tipul bunului ce doriti sa il inregistrati in AEGRM va trebui sa completati rubrica
special destinata acestui tip de bun. In cazul in care bunul Dvs. nu indeplineste criteriile
niciunei rubrici special creata atunci se va incadra la rubrica „alte bunuri” – ultima din cele
enumerate.

Subsolul formularului contine o legenda care contine explicatii exacte pentru rubricile ce
trebuie completate.

5 c)  Alte bunuri
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise:
______
Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în
dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare6



Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat
ipotecii:

 Creanţe potrivit art. 2389 lit. a) şi b) din Codul civil
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun10 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

In cadrul rubricii de mai sus (CREANTE) se pot inregistra bunurile prevazute in cadrul Art. 2389
litera a si b din Codul Civil.

Obiectul ipotecii mobiliare Art. 2.389
Se pot ipoteca:
a) creante banesti nascute din contractul de vanzare, contractul de locatiune sau orice alt
act incheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele nascute
in considerarea asumarii unei obligatii sau a constituirii unei garantii, a folosirii unei carti de
credit ori de debit ori a castigarii unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate in
conditiile legii;
b) creante constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtator;

 Cont bancar
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun12 _______________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

ATENTIE: pentru bunurile conturi indiferent de natura conturilor (conturi curente, conturi de
depozit, conturi de economii, etc) se va preciza IBAN-ul corespunzător prevederilor art. 2391
alin. (6) din Codul civil.
IBAN-ul nu trebuie sa se mai repete in descrierea suplimentara a bunului.

VEZI ART. 6 PUNCTUL 6 DIN ORDIN 1808/C/2014

In cazul in care sunt mai multe conturi, rubricile se vor multiplica cu numarul de conturi dorite
a fi inregistrate.

VEZI ART. 1 PUNCTUL 5  DIN ORDIN 1808/C/2014

Dupa identificarea IBAN-ului acesta nu trebuie sa se mai regaseasca in descrierea
suplimentara a bunului. Totodata NU trebuie precizat in descrierea suplimentara expresii de
genul: toate conturile prezente si viitoare deschise la un CREDITOR banca, IFN sau la alta
institutie de credit deoarece nu este permis. Inregistrarea unui cont se face doar prin
identificarea lui exacta, adica indicarea IBAN-ului.

 Acţiuni/părţi social/valori mobiliare/alte instrumente financiare
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul acţiunilor/părţilor sociale/valorilor
mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun13 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________



 Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalaţii/alte bunuri
destinate să servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: _
Identificare bun10 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

 Poliţe de asigurare
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul poliţelor de asigurare ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun10 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

Pentru bunurile polite de asigurare se va indica numarul, seria emitent, valabilitate, ETC.
ATENTIE: limitarea pentru rubrica Identificator bun este de 50 de caractere si spatii. In cazul in
care sunt mai multe polite de asigurare rubricile se vor multiplica cu numarul de polite dorite
a fi inregistrate.

VEZI ART. 1 PUNCTUL 5  DIN ORDIN 1808/C/2014

 Recolte
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun10 ______________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

 Utilaje agricole, altele decât autovehicule
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun10 ______________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

 Efective de animale
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun10 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

 Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi)
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul universalităţilor ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun14 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________
Atentie nu mai sunt permise descrieri de genul : toate bunurile prezente si viitoate. In fapt nu
mai sunt permise anumite universalitati. Chiar daca se va elimina fraza prezente si viitoare si
sensul juridic este al unei universalitati atunci nu este permisa inregistrarea sa in AEGRM.

Punctul de mai sus se refera la :

ART. 6 PUNCTUL 5 În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalităţi de fapt
(fond de comerţ, stocuri sau alte asemenea universalităţi), trebuie menţionate în mod expres
natura şi conţinutul universalităţii; "toate bunurile mobile prezente şi viitoare" nu mai constituie
o descriere suficientă şi detaliată. Ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile,
prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activităţii unei
întreprinderi.



In cazul in care sunt mai multe universalitati ce nu pot fi incadrate in rubricile special create
rubricile se vor multiplica cu numarul de universalitati dorite a fi inregistrate.

VEZI ART. 1 PUNCTUL 5  DIN ORDIN 1808/C/2014

 Alte bunuri
Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ____
Identificare bun15 _____________________________________________________
Descriere suplimentara11 _______________________________________________

In cazul in care bunul Dvs. nu poate fi incadrat la niciuna dintre rubricile special create
pentru aceste „alte bunuri” atunci acest bun va fi incadrat in ultima rubrica.

In cazul in care sunt mai multe alte bunuri ce nu pot fi incadrate in rubricile special create
rubricile se vor multiplica cu numarul de bunuri dorite a fi inregistrate.

VEZI ART. 1 PUNCTUL 5  DIN ORDIN 1808/C/2014

 Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori 
Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor9:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Număr de ordine _____

 În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de
ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare
constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ____
Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de
ordine aferente constituitorilor9:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Număr de ordine ____

6. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
Bifaţi una din posibilităţi:
 Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de toţi
creditorii/debitorii/constituitorii;
 Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de unul dintre
creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi
numărul de ordine aferent:
Denumirea persoanei juridice __________________________________________
Numele persoanei fizice _________________________________ prenumele complet (aşa cum
figurează în actele de identitate) __________________________
Numărul de ordine ____________



 Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de organul competent conform
dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau Codului de procedură penală (doar pentru cazul
în care s-a bifat destinaţia „Sechestru asigurător”)
Denumirea organului competent _______________________________________
Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) __________________________

Data _______________ Semnătura _______________

1 Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar
desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terţ
beneficiar, iar la rubrica „Alte date” se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ
beneficiar.

2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum
figurează în actul constitutiv.

3 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit
actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie
autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru
persoanele juridice de stat).

4 Se va menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul
principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de
constituitor în contractul de ipotecă.

5 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maxim 1000 de caractere),
datele esenţiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi
reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.

6 Pentru a respecta prevederile art. 2391 din Codul civil, este obligatoriu ca numărul
de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă,
atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

7 Dacă la data înscrierii avizului nu există informaţii referitoare la seria de motor, anul
de fabricaţie şi numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

8 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii
complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor
include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care
au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăşi numărul maxim de 4000 de caractere.

9 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul pf sau pj urmată de cifra arabă
corespunzătoare.

10 Se va individualiza bunul ipotecat, iar dacă acesta nu este individualizat, se va
descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se
va face prin determinarea categoriei, indicarea cantităţii, stabilirea unei formule de
determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat.
Textul va cuprinde maxim 500 de caractere.

11 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică
detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se
vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru
care au fost prevăzute rubrici distincte.

12 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2391 alin. (6) din Codul
civil.

13 Se va menţiona tipul instrumentelor financiare (acţiuni, părţi sociale etc.), numărul
acestora, precum şi entitatea care le emite.

14 Solicitantul va descrie natura şi conţinutul universalităţii.
15 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost

prevăzute rubrici separate.


