Acte utile
Inregistrarea nasterii
Inregistrarea casatoriei
Inregistrarea decesului
Ajutor de inmormantare
Acte necesare acordarii ajutorului social
Acte necesare transcrierii in registrele de stare civila romanesti a
evenimentelor produse in strainatate
Inregistrarea nasterii:
Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15
zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza
declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele
documente:
•

•
•

Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular
tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa,
sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al
declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

Inregistrarea casatoriei:
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii
administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are
domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei,
viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
•

•
•
•

•

Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in
scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre
ei;
Actul de identitate;
Certificatul de nastere în original si în copie;
Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale
sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda
mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei
anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

Inregistrarea decesului:
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului,
in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa
familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului,
medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs
decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele
acte:
•

•
•
•

Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul
care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza
decesului, fara prescurtari;
Actul de identitate al celui decedat;
Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor
supuse obligatiilor militare
Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001
Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de
urmatoarele acte:
•
•
•
•

Certificat deces (copie si original)
Act de identitate al solicitantului
Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de
rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
Dovezi privind suportarea înmormântarii

Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat
de ajutorul social
Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001
•
•
•

Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
Certificat de nastere parinti si copii
Certificat de casatorie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buletin de identitate sau carte de identitate
Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului
(pentru copilul minor)
Adeverinta de elev sau student
Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu
handicap
Adeverinte eliberate de AJOFM Bailesti , Jud.Dolj
Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
Adeverinte medicale (apt de munca)
Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
Cerere tip
Dosar cu sina

Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE EMIS ÎN
STRĂINĂTATE
ACTE NECESARE:

• Certificatul de naştere original şi o copie xerox legalizată a acstuia;
• Traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar
public din România sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de
carieră al României din ţara de reşedinţă şi o copie xeox .
• Copia Xerox a cărţii de identitate a părintelui care solicită transcrierea
certificatului străin de naştere
• Adeverinţa de domiciliu pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în
străinătate – eliberat de S.P.C.L.E.P.
• Copia Xerox legalizată a certificatului de căsătorie al părinţilor( dacă este
cazul)
• Orice documente justificative pentru completarea unor rubrici, după caz.
TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE EMIS ÎN
STRĂINĂTATE
ACTE NECESARE:

• Certificatul sau extrasul de căsătorie original
• O copie Xerox legalizată a certificatului de căsătorie sau extrasului de
căsătorie

• Traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar
public din România sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de
carieră al României din ţara de reşedinţă şi o copie xeox .
• Certificatele de naştere ale soţilor în copii Xerox
• Xerocopie a cărţii de identitate sau a buletinului, pentru cetăţenii români
cu domiciliul în localitatea unde se face transcrierea
• Declaraţie legalizată la un notar public din România sau de misiunea
diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de
reşedinţă dată de AMBII SOTI din care să reiese numele de familie carel vor purta după căsătorie ( în cazul în care din certificate/extras nu
reiese acesta).
DACĂ ESTE CAZUL:
• Adeverinţă din care să rezulte cum figurează în Registrul Permanent de
Evidenţă a Persoanelor eliberată de SPCLEP de la ultimul domiciliu avut în
ţară( în situaţia în care solicitantul se legitimează cu paşaport românesc
expirat sau cu titlu de călătorie
• Sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă( dacă este cazul) +
copie Xerox + traducerea în limba română legalizată
• Certificatul de deces al fostului soţ, în cazul în care solicitantul a mai fost
căsătorit ( dacă este cazul)
• Traducerea în limba română – legalizată a acestora ( sentinţei de divorţ sau
certificat de deces).

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES EMIS ÎN
STRĂINĂTATE
ACTE NECESARE:

• Certificatul sau extrasul de deces în original
• O copie Xerox legalizată a certificatului de deces sau extrasului .
• Traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar
public din România sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de
carieră al României din ţara de reşedinţă şi o copie xeox .
• Copii Xerox a certificatului de naştere şi de căsătorie ale persoanei
decedate
• Xerocopie a cărţii de identitate sau a buletinului, solicitantului.
Deasemenea, în vederea înregistrării în Registrul Local de Evidenţă a
Persoanelor a copiilor născuţi în străinătate pentru care s-a transcris
certificatul de naştere în registrele de stare civilă române, facem
următoarele precizări:

1. În situaţia în care ambii părinţi au acelaşi domiciliu, copilul va fi
înregistrat în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor cu domiciliul
acestora;
2. Dacă părinţii au domicilii diferite pe teritoriul României sau unul
locuieşte în România şi celălalt în străinătate, în comunicarea de
naştere întocmită cu ocazia transcrierii certificatului, se va înscrie la
rubrica MENŢIUNI : ,, copilul are domiciliul la mamă/tată,, conform
celor declarate de părinţi.
Domiciliul copilului se stabileşte, conform legii, cu acordul comun al
celor doi părinţi, astfel:
a) când cererea de transcriere este făcută de unul dintre părinţi
acesta va preciza unde are domiciliul copilul, anexând la dosarul de
transcriere şi declaraţia celuilalt părinte din care să rezulte
consimţământul cu privire la domiciliu;DECLARAŢIA POATE FI
DATĂ ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ DELEGAT, LA
MISIUNEA DIPLOMATICĂ SAU OFICIUL CONSULAR DE
CARIERĂ AL ROMÂNIEI SAU LA NOTAR;
b) când cererea de transcriere este făcută prin împuternicit cu
procură specială, pe lângă documentele necesare transcrierii se va
prezenta şi declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, care va
fi dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al
României sau la notar, cu respectarea prevederilor privind legalizarea
documentelor.

