ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CĂSĂTORIEI
ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE
- certificatul de căsătorie sau extrasul în original cu apostilă( dacă este
cazul) eliberat de autorităţile străine,copie legalizată şi traducere
legalizată;
- în cazul în care nu se prezintă personal unul din soţi pentru
depunerea
actelor şi completarea cererii de transcriere a căsătoriei este necesară
procură specială cu apostilă (dacă este cazul) din ţara respectivă,în care
să fie menţionat că o anumită persoană este împuternicită să ceară
transcrierea căsătoriei şi să ridice certificatul de căsătorie transcris de la
Primăria oraşului Agnita;
- în cazul în care dosarul de transcriere este depus de o persoană
împuternicită prin procură este necesară declaraţia soţilor autentificată la
notar cu apostilă (dacă este cazul) sau la ambasada sau consulatul
României din ţara respectivă din care să rezulte că nu a mai solicitat
transcrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă române;
- fotocopii cărţi de identitate soţi (în cazul în care au termenul de
valabilitate expirat este necesară adeverinţa de la politie din care să rezulte
ultimul domiciliu din ţară pentru cetăţenii romani cu domiciliul în
străinătate, iar pentru ceilalţi este necesară preschimbarea cărţii de
identitate).Pentru depunerea actelor la Primăria or. Agnita este obligatoriu
ca unul din soţi să aibă domiciliul pe raza oraşului Agnita.
- fotocopii paşapoarte şi certificate de naştere soţi.
- Sentinţa de divorţ(dacă este cazul);
- Declaraţie pe proprie răspundere autentificată la notar din care să
rezulte numele purtat după încheierea căsătoriei, În cazul în care
dosarul este depus prin persoană împuternicită declaraţia va fi făcută la
notariatul din ţara respectivă( cu apostilă dacă este cazul) sau la ambasada
sau consulatul României.
- Această declaraţie este necesară numai în cazul în care nu este
specificat în certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile străine
numele purtat de soţi după căsătorie

-

-

ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA
NAŞTERII
certificatul de naştere său extrasul în original cu apostilă (dacă
este cazul) eliberat de autorităţile străine ,copie legalizată şi traducere în
limba română legalizată;
în cazul în care nu se prezintă personal unul din părinţi pentru

depunerea actelor şi completarea

procură specială cu apostilă (dacă
este cazul) din ţara respectivă, în care să fie menţionat că o anumită persoană este
cererii de transcriere a naşterii este necesară

-

împuternicită să ceară transcrierea naşterii şi să ridice certificatul de naştere transcris de la Primăria
oraşului Agnita;
în cazul în care dosarul de transcriere este depus de o persoană împuternicită prin procură este

declaraţia părinţilor autentificată la notar cu apostilă
(dacă este cazul) sau la ambasada sau consulatul României din
ţara respectivă din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de naştere
necesară

în registrele de stare civilă române sau la ambasada sau consulatul României din ţara respectivă;
-

-

fotocopii cărţi de identitate părinţi

(în cazul în care termenul de valabilitate
este expirat este necesară adeverinţa de la SPCLEP Agnita – Compartiment Evidenţa Persoanelor,
din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, iar pentru ceilalţi este necesară preschimbarea cărţii de identitate). Pentru depunerea
actelor la SPCLEP Agnita – Compartiment Stare Civilă este obligatoriu ca unul dintre părinţi să aibă
domiciliul pe raza oraşului Agnita

fotocopii paşapoarte, certificate de naştere părinţi
şi de
căsătorie ( în cazul în care sunt căsătoriţi).
În cazul în care părinţii au domiciliul la adrese diferite este necesară
declaraţia
ambilor părinţi din care să rezulte unde doresc să aibă domiciliul copilul, dată în faţa
ofiţerului stării civile. In cazul în care dosarul este depus prin persoană împuternicită este necesară

declaraţia părinţilor autentificată la notar (cu apostilă dacă
este cazul) din ţara respectivă sau la ambasada sau consulatul
României din care să rezulte unde doresc să aibă domiciliul
copilul.
Dacă dosarul este depus de unul dintre părinţi, iar celălalt părinte nu este în ţară pentru a da

declaraţia acelui
părintelui autentificată la notar (cu apostilă dacă este cazul),
la ambasada sau consulatul României din ţara respectivă.
declaraţia referitoare la domiciliul copilului la stare civilă este necesară şi

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA
CERTIFICATELOR DE NAŞTERE , CĂSĂTORIE ŞI DECES
ÎN CAZUL PIERDERII / DETERIORĂRII SAU PENTRU
PRESCHIMBARE
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE se eliberează,
la cerere, titularului actului, personal sau prin împuternicit cu
procură specială autentificată la notar(cu apostilă dacă este întocmită
în străinătate).
Pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 18 ani cererea se poate
depune şi de către unul din părinţii acestuia, iar pentru certificatul de
căsătorie de către unul din soţi.
Acte necesare:
- carte de identitate sau carte de identitate provizorie valabile
în original şi fotocopie;
- în cazul preschimbării vechiul certificat;
CERTIFICATELE DE DECES se eliberează, la cerere, persoanei
îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială
autentificată la notar (cu apostilă dacă este întocmită în străinătate);
Acte necesare:
- carte de identitate sau carte de identitate provizorie valabile în
original şi fotocopie ;
- fotocopii certificate de naştere sau căsătorie din care să rezulte
gradul de rudenie faţă de persoana decedată;
- în cazul preschimbării, vechiul certificat;

Pierderea sau deteriorarea certificatelor de
stare civilă constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei
conform art.63 alin. 1 lit. j şi alin. 2 din Legea
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA
CĂSĂTORIEI
Vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei este de 18
ani (pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate
căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori după caz, a
tutorelui şi cu autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul; dacă unul dintre părinţi este
decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt
părinte este suficientă).

- buletin sau carte de identitate ( fotocopie şi original) pentru
viitorii soţi;
- certificate de naştere (fotocopie şi original) pentru viitorii soţi;
- certificatul medical privind starea sănătăţii (valabilitatea
acestuia este de 14 zile calendaristice în care este inclusă ziua
emiterii şi ziua oficierii căsătoriei);
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (în original şi
fotocopie ) dacă este cazul;
- certificatul de deces al fostului soţ (în original şi fotocopie ) dacă
este cazul;
- fotocopii buletine sau cărţi identitate pentru doi martori care
vor fi prezenţi la oficierea căsătoriei.

Depunerea actelor se face cu 10 zile înainte de
oficierea căsătoriei de către cei doi soţi a căror
prezenţă este obligatorie la Compartimentul Stare
civilă.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NOU-NĂSCUTULUI
Înregistrarea naşterii se face la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Agnita – Compartiment Stare
Civilă în termen de:
- 15 zile pentru copilul născut viu;
- 24 de ore pentru copilul născut viu şi decedat în termen
de 15 zile;
- 3 zile pentru copilul născut mort.
La declararea naşterii sunt necesare următoarele acte:
- certificatul medical constatator al naşterii;
- cărţi identitate părinţi, valabile, în original şi fotocopii ;
- certificatul de căsătorie, în original şi fotocopie ;
- în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, iar tatăl
doreşte să-l recunoască, este obligatorie prezenţa
ambilor părinţi la compartimentul de stare civilă pentru
declararea naşterii cu certificatele de naştere în original
şi fotocopii ;
- în cazul în care din actele de identitate rezultă că
părinţii au domicilii diferite este obligatorie prezenţa
ambilor părinţi la compartimentul de stare civilă pentru
declararea domiciliului copilului, chiar dacă sunt
căsătoriţi.
Nedeclararea naşterii în condiţiile şi termenele prevăzute de
lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
50 lei la 150 lei conform art. 63 alin. 2 din Legea nr.119/1996
cu privire la actele de stare civilă .

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

- certificat medical constatator al decesului;
- cartea de identitate a persoanei decedate, în original;
- certificatul de naştere şi de căsătorie al persoanei
decedate în original şi fotocopie ;
- livretul militar în original, pentru bărbaţi;
- cartea de identitate a declarantului în original şi
fotocopie .
Înregistrarea decesului se face în termen de 3 zile de la data
producerii evenimentului.
În cazul morţii violente înregistrarea decesului se face în
termen de 48 ore de la data producerii evenimentului.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
- certificat medical constatator al decesului;
- cartea de identitate a persoanei decedate, în original;
- certificatul de naştere şi de căsătorie al persoanei decedate în original
şi fotocopie ;
- livretul militar în original, pentru bărbaţi;
- cartea de identitate a declarantului în original şi fotocopie .
ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
- certificat medical constatator al decesului;
- cartea de identitate a persoanei decedate, în original;
- certificatul de naştere şi de căsătorie al persoanei decedate în original
şi fotocopie ;
- livretul militar în original, pentru bărbaţi;
- cartea de identitate a declarantului în original şi fotocopie .

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
- certificat medical constatator al decesului;
- cartea de identitate a persoanei decedate, în original;
- certificatul de naştere şi de căsătorie al persoanei decedate în original
şi fotocopie ;
- livretul militar în original, pentru bărbaţi;
- cartea de identitate a declarantului în original şi fotocopie .

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
- certificat medical constatator al decesului;
- cartea de identitate a persoanei decedate, în original;
- certificatul de naştere şi de căsătorie al persoanei decedate în original
şi fotocopie ;
- livretul militar în original, pentru bărbaţi;
cartea de identitate a declarantului în original şi fotocopie

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL
DINTRE VIITORII SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN
Actele necesare pentru cetăţeanul străin :
- Paşaport şi carte de identitate, în original şi fotocopie
- Certificat de naştere în original, în copie legalizată şi traducere în limba română , legalizată
- Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul), Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română
legalizată;
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba
română legalizată;
c) certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original, copie xerox
legalizată şi traducere în limba română legalizată.
- Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată;
- Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din
care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în
România cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de
asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
- Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ,
cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională
pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la aliniatul precedent nu poate fi
obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România.
Precizăm că, pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliu sau, în lipsă,
reşedinţa.
- Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Acesta este valabil 14 zile de la data
emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „ Se poate
căsători”
Precizări :
- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat menbru al
Conventiei de la Haga
din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla
Conventiei de la Haga din 05
octombrie 1961;
- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al Conventiei de
la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate
- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are încheiate
tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau
supralegalizare;
- Traducerile şi legalizările se fac la notar în România;
- Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial) se obţine de la organele sanitare competente din
România;
- În cazul în care cetăţeanul străin este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de
familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului),
are obligaţia legală să solicite mai întâi reglementarea acestor modificări intervenite în statutul său civil şi
apoi să depună declaraţia de căsătorie.

