Inregistrarea nasterii
Competenta revine serviciului de stare civila din localitatea in a carei raza teritoriala s-a produs
evenimentul, in termen de:
Ø15 zile de la data nasterii - pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
Ø3 zile de la data nasterii : pentru copilul nascut mort;
Ø24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile.
Actele necesare (originale si copii xerox), in functie de situatie:
1. parintii sunt casatoriti:
Øcertificatul medical constatator al nasterii;
Øcertificatul de casatorie al parintilor copiilor;
Øactele de identitate ale parintilor.
2. mama copilului nu este casatorita:
Øcertificatul medical constatator al nasterii;
Øcertificatul de nastere si actul de identitate al mamei;
3.Parintii nu sunt casatoriti:
Øcertificatul medical constatator al nasterii;
Øcertificatul de nastere si actul de identitate al mamei;
Øactul de identitate al tatalui;
Ødeclaratie de recunoastere completata si semnata de parintii copilului ;
ØDovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1lei (Caseria Primariei) ;
Situatii particulare :
Ø In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului
trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, se completeaza
si semneaza de catre parinti o declaratie din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului;
Ø Cand declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de Lege, dar inauntrul unui an
de la data nasterii, inregistrarea se face cu aprobarea primarului, data pe declaratia scrisa in cuprinsul
careia se va mentiona motivul intarzierii;
ØInregistrarea tardiva a nasterii. Daca declaratia se face dupa trecerea unui an de la data nasterii,
actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind
incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii;
ØTranscrierea actului de nastere. Daca nasterea a fost inregistrata in strainatate, se va urma
procedura prevazuta pentru transcrierea certificatelor procurate din strainatate.

Inregistrarea adoptiei
Competenta revine primariei locului de domiciliu al adoptatului sau primariei in raza careia
se afla sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul. Daca adoptatul
este cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in strainatate, actul se intocmeste la Primaria
Sectorului 1.
Actele necesare:
Øsentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila (in original);
Øcertificatul de nastere al adoptatului (in original);
Øcertificatul de casatorie al adoptatorilor (in original);- acte de identitate (adoptatori si
adoptat) (in original).
Situatii particulare : Inregistrarea adoptiei din strainatate.
Actele necesare:
Øsentinta adoptie strainatate (original, copie xerox si traducere legalizata la un birou notarial
din Romania) ;
Øcertificatul casatorie adoptatori ( adoptator ), tradus si legalizat – daca este cazul;
Øcertificatul de nastere al adoptatului si dupa caz, certificatul de casatorie si certificatele de
nastere ale copiilor;
Øactul de identitate al adoptatului sau procura;
Ø Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1 lei ;
Atentie!
ØIn cazul sentintelor de adoptie pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene,
inscrierea se face cu aprobarea I.N.E.P., dupa depunerea actelor in prealabil la serviciul stare
civila;
ØIn cazul sentintelor de adoptie pronuntate in celelalte state, inscrierea se face dupa ce
hotararea straina a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, respectiv Tribunalul
Bucuresti sau dupa caz Tribunalul Judetean al locului de incheiere al casatoriei.
Ø In ambele cazuri se vor consulta listele aflate la inceputul pliantului. Actele se pot depune
si in baza procurii speciale (in cazul adoptiilor din strainatate).

Inregistrarea casatoriei
Actele necesare;
Øactele de identitate;
Øcertificatele de nastere in original si copii xerox, iar pentru cetatenii straini – certificat de
nastere in original, copie xerox, si traducere legalizata la un notar public in Romania;
Øcertificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii lor), casatoria
incheindu-se intre a 10-a si a 14-a zi de la depunerea actelor (minimum 10 zile, actele raman
la Starea Civila pentru publicitate);
Øchitanta 1 RON la caseria Primariei;
Alte acte, dupa caz:
Øacte din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare:
Øcertificatul de deces al fostului sot/sotie (original si copie xerox);
Øsentinta de divort - in cazul cetatenilor straini - in original, copie xerox si traducere
legalizata la un notar public din Romania;
Øpentru divorturile pronuntate intre 8 octombrie 1966 si 31 iulie 1974, sentinta trebuie sa
poarte mentiunea ca a fost inscrisa pe actul de casatorie in termen de 60 de zile de la
pronuntare;
Øcertificatul de despartenie sau divort (eliberat in perioada anilor 1951-1960); certificatul
de nastere sau casatorie cu mentiunea de divort (original si copie xerox);
ØDovada eliberata sau autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate in Romania - in cazul casatoriei cetateanului strain - din care sa rezulte ca sunt
indeplinite conditiile de fond, cerute de legea sa nationala; Daca statul respectiv nu are
misiune diplomatica in Romania ;
ØDeclaratie notariala pe propria raspundere in cazul cetateanilor strainii cu datele de stare
civila (nume si prenume, data si locul nasterii si parintii cu nume si prenume);
ØAprobarea primarului in cazul incheierii casatoriei in afara sediului primariei, daca din
motive temeinice unul dintre soti se afla in imposibilitatea de a se prezenta (bolnav
nedeplasabil – cu dovada medicala);
ØIncuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de termenul de 10 zile;
ØAprobarea Primarului in cazul unor impedimente la casatorie (conditii de varsta, rudenie
fireasca sau adoptie);
Atentie!
ØDeclaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de
domiciliu sau de resedinta al unuia dintre soti;
ØDaca ambii viitori soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate,
declaratia de casatorie se poate face la primaria localitatii in care acestia se afla temporar.
ØIn ziua oficierii casatoriei este obligatorie prezenta a 2 martori cu acte de identitate iar
pentru cetatenii straini este nevoie de un traducator autorizat;
ØCetatenii israelieni care doresc sa incheie casatoria in Romania fac dovada ca sunt
indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala cu extras din evidentele
populatiei, eliberat de Ministerul de Interne (dovada in original si copie xerox cu valabilitate
3 luni de la emitere) ;
ØCetatenii norvegieni, fac dovada cu atestat de celibat (in limbile norvegiana si engleza)
eliberat de notarul public din localitatea in care isi au resedinta permanenta sau de Ministerul
Copiilor si al Familiei din Norvegia, atestat ce trebuie legalizat de Ministerul Afacerilor
Externe din Oslo si de catre Ambasada Romaniei din Oslo ;
Atentie!
Ø pentru cetatenii straini, de consultat listele cu statelede la inceputul pliantului.

Livretul de familie
Se elibereaza gratuit, la cererea scrisa a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentant
legal) numai de catre serviciul de stare civila in a carei raza teritoriala isi are domiciliul
solicitantul.
Actele necesare:
ØActele de identitate – sot si sotie (original si copie xerox);
ØCertificatul de casatorie(original si copie xerox) ;
ØCertificatele de nastere ale copiilor(original si copie xerox) ;
Alte acte, dupa caz :
ØCertificatul de deces al unuia dintre soti sau copii(original si copie xerox);
ØCertificatul de nastere al mamei, in cazul in care nu este casatorita(original si copie
xerox) ; ØHotarari judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort(original si copie xerox);
ØDocumente care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau
plasament familial al copiilor(original si copie xerox);
ØHotarari de adoptie ale copiilor(original si copie xerox);
ØDecizii de schimbare a numelui si/sau a prenumelui ca urmare a divortului sau schimbarii
pe cale administrativa (original si copie xerox).
Atentie!
ØIn cazul in care parintii nu sunt casatoriti, livretul va fi solicitat numai de mama ;
ØCompletarea livretului de familie se face la primaria in raza careia domiciliaza petentul.

Inregistrarea decesului
Competenta revine serviciului de stare civila in raza careia s-a produs evenimentul, in
termen de 3 zile de la data decesului.
Actele necesare pentru eliberare Certificat de deces, Adeverinta de inhumare sau
incinerare:
ØCertificatul medical constatator al decesului;
ØActul de identitate al persoanei decedate;
ØCertificatul de nastere al persoanei decedate;
ØActul de identitate al persoanei care declara decesul;
ØLivretul militar daca persoana decedata are varsta pana la 60 ani;
ØDeclaratie din partea persoanei care declara decesul- daca nu exista act de identitate sau
livret militar;
ØDovada eliberata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, daca decesul s-a
produs prin sinucidere, accident sau alte cauze violente (termen de inregistrare 48 ore), sau
daca inregistrarea decesului se face la mai mult de 3 zile de la data decesului;
Ø Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 10.000 lei ;
Atentie!
ØIn cazul disparitiei unei persoane, intocmirea actului de deces se face in baza unei
hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, dupa caz la:
ØPrimaria locului de nastere al celui declarat mort;
Ø Primaria locului de domiciliu al celui declarat mort (in cazul in care nu se cunoaste locul
de nastere);
ØPrimaria de domiciliu a solicitantului (in cazul in care nu se cunoaste locul de nastere si

nici domiciliul) ;
ØIn cazul în care înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a
produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sai
incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea ;

Inscrierea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile
Se realizeaza urmatoarele situatii: Stabilirea paternitatii; Contestarea recunoasterii;
Incuviintarea purtarii numelui; Tagaduire a paternitatii (se face la cererea persoanei
interesate); Divort; Rectificari sau completari de acte; Desfieri.
Actele necesare:
Cerere tip; Hotarare judecatoreasca–copie legalizata de catre Grefa instantei care a
pronuntat-o avand mentiunea “definitiva si irevocabila”; Act de identitate; Chitanta taxa 1
lei de la Caseria Primariei;
Situatii particulare :
ØInscrierea divortului pronuntat in strainatate - se face la primaria care are in pastrare
actul de casatorie.
Actele necesare:
ØCerere tip;
ØActul de identitate;
ØSentinta judecatoreasca din strainatate in original, copie xerox si traducere legalizata la un
notar public din Romania; declaratie notariala din partea sotilor(sotului) cu privire la numele
sotilor dupa divort (cand nu este mentionat in sentinta de divort)
Ø Chitanta taxa 1 lei de la Caseria Primariei;
Atentie!
Ø De consultat listele statelor de la inceputul pliantului
Ø In cazul sentintelor de divort pronuntate intr-un stat membru UE, inscrierea se face cu
aprobarea I.N.E.P., dupa depunerea in prealabil a actelor;
ØIn cazul sentintelor de divort pronuntate in celelalte state, inscrierea se face dupa ce
hotararea straina a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, respectiv Tribunalul
Bucuresti sau dupa caz Tribunalul Judetean al locului de incheiere al casatoriei.
ØPentru cetatenii romani care au pierdut cetatenia romana, inscrierea divortului si a
schimbarii numelui pronuntate in strainatate se face cu aprobarea INEP prin inscriere de
mentiune pe marginea actelor de stare civila.

Schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativa
Actele necesare:
ØCererea tip pentru publicare in Monitorul Oficial - avizata de primaria locului de depunere;
ØMonitorul Oficial in care s-a facut cunoscuta solicitarea de schimbare de nume;
ØCertificatele de stare civila (nastere, casatorie, ale copiilor minori -dupa caz, deces)- in
original si copii legalizate la notariat, cf. O.G. nr. 41/2003;
ØSentinta de divorţ – copie legalizată de Grefa instanţei care a pronunţat-o
Alte acte - dupa caz :

ØActul de consimtamant al celuilalt sot / parinte daca se schimba numele de familie comun
purtat in timpul casatoriei, respectiv al copilului, autentificat la un notar public;
Ø Incuviintarea autoritatii tutelare pentru copii minori, dupa caz, daca parintii nu se inteleg
cu privire la nume;
ØCazier fiscal - de la Directia Finantelor Publice Bucuresti;
ØCazier judiciar - de la sectia de politie de domiciliu;
Øorice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;
Ø Chitanta taxa 1 lei de la Caseria Primariei;
ØTaxa de schimbare a numelui : 10 lei (se achita in cazul aprobarii);
Atentie!
ØDosarul pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania se depune la primaria de
domiciliu.
ØDosarul pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate se depune la primaria ultimului
domiciliu avut in Romania, iar pentru cei care n-au avut vreodata domiciliul in Romania, la
Primaria Sector 1.
ØCetatenii romani cu domiciliul in strainatate care solicita schimbarea numelui pe cale
administrativa pot prezenta in locul cazierului fiscal, o declaratie pe proprie raspundere, data
la un notar din strainatate cu Apostila – cf. Conventiei Haga sau la Ambasada/Consulatul
Romaniei din tara respectiva, din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman si nu
sunt inregistrati in cazierul fiscal, sub sanctiunea prevazuta in cazul nerespectarii articolului
292 Cod penal (fals in declaratii).
INSCRIEREA SCHIMBARII NUMELUI PRONUNTAT IN STRAINATATE
Se face cu aprobarea I.N.E.P., la solicitarea titularului actului sau a imputernicitului acestuia.
Actele necesare:
ØCerere tip;
ØActul de identitate;
ØCertificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare in original, copie xerox si traducere
legalizata la un notar public in Romania;
ØProcura speciala autentificata in tara de un notar public sau in strainatate, de ambasada
Romaniei, consulatul Romaniei sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de la
Haga din anul 1961;
ØPasaportul romanesc in termen de valabilitate sau adeverinta emisa de DG Pasapoarte Serviciul Migrari si Cetatenie (in cazul in care nu face dovada cetateniei romane)\;
Atentie!
Ø De consultat listele statelor de la inceputul pliantului. Actele se depun la primaria care are
in pastrare actul de naştere; Copiile actelor se depun in dublu exemplar cf. Circularei comune
nr. 19 (copii xerox care raman la cerere şi un rând de copii la actul de stare civilă în baza
căruia a fost emis certificatul);

Transcrierea actelor de stare civila intocmite in strainatate pentru cetateni
romani
Competenta revine astfel:
Øpentru cetatenii romani cu domiciliul in tara : primaria de domiciliu;
Øpentru copiii sub 18 ani : primaria ultimului domiciliu avut in tara al parintelui cetatean
roman; Øpentru cetatenii romani domiciliati in strainatate : primaria ultimului domiciliu
avut in tara;

Øpentru cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania: Primaria
Sectorului1;
Actele necesare:
ØCerere tip;
ØActul original si copie xerox;
ØTraducerea legalizata a actului original la un notar public din Romania sau din strainatate
(dar numai cu Apostila Haga);
ØDovada cetateniei romane (B.I./C.I., pasaport romanesc valabil, adeverinta de cetatenie –
eliberata de Directia Generala de Pasapoarte, cu sediul in Bucuresti, str. N.Iorga nr. 27,
certificat de cetatenie – eliberat de Ministerul de Justitie);
ØProcura speciala, autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de oficiul
consular roman din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de
la Haga, in cazul cetatenilor romani domiciliati in strainatate;
ØAdeverinta cu privire la ultimul domiciliu avut in Romania obtinuta de la politia ultimului
domiciliu sau cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate;
ØDeclaratie autentificata (sot si sotie) cu privire la numele purtat in urma casatoriei, in
situatia in care cererea de transcriere este facuta prin imputernicit iar in cuprinsul
certificatului nu se regaseste numele sotilor dupa casatorie;
ØDovada desfacerii casatoriei anterioare (daca este cazul) pentru cetatenii nascuti pe
teritoriul Romaniei;
ØCopii de pe certificatul de nastere pentru cetatenii nascuti pe teritoriul Romaniei ;
Atentie!
Ø De consultat listele statelor de la inceputul pliantului. Cetatenii romani aflati in strainatate
pot solicita transcrierea actelor de stare civila la misiunile diplomatice sau oficiile consulare
de cariera ale Romaniei, inscrierea facandu-se cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice
sau al oficiilor consulare refuzul acestora motivandu-se.

Eliberare duplicate acte de stare civila
Certificate si dovezi de nastere, casatorie, deces, din arhiva proprie si de la alte
Primarii.
Actele necesare:
ØCerere tip;
ØActul de identitate;
ØDovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 10.000 lei ;
Alte acte, dupa caz:
ØMandat de reprezentare - procura speciala autentificata de un notar public din Romania
(in cazul persoanelor cu domiciliul sau resedinta in strainatate, autentificata de ambasada
Romaniei, consulatul Romaniei sau notar cu Apostila Haga) sau împuternicire avocaţială
(cf. Circularei INEP din 26. 08. 2005);
ØDovada de la medic pentru persoanele nedeplasabile;
ØHotararea judecatoreasca de incredintare, definitiva si irevocabila sau decizie de tutore
eliberata de Serviciul Autoritate Tutelara pentru minori;
Atentie!
ØCetatenii romani care doresc sa incheie casatorii in strainatate si carora li se solicita
prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civila, care sa ateste faptul ca nu sunt
casatoriti, se pot adresa primariei care are in pastrare actul de nastere, institutie care va
elibera dovada de celibat.

Rectificarea actelor de stare civila
(conf. Legii 117/04.05.2006 de modificare si completare a Legii 119/1996 cu privire la
actele de stare civila, intrata in vigoare la data 08.09.2006).
ØCererea se depune la primaria care are pastrare actul, insotita de documente justificative
(certificate de starea civila);
Ørectificarea se face in termenul dispozitiei primarului.

