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ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, pe baza înregistrărilor
şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă.
Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate.
Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă
sunt înregistrate în ţară li se vor elibera certificate pe baza pasaportului.
La cererea persoanelor fizice sau juridice, se pot elibera dovezi din care să rezulte numai numele
de familie şi prenumele, precum şi dacă s-a efectuat sau nu o înregistrare în registrele de stare civilă ale
localităţii.
Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele de stare
civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificate de stare civilă, se vor adresa primăriei în
raza căreia au domiciliul sau resedinţa, indicând localitatea unde se găseşte actul respectiv şi datele de
stare civilă, pentru identificarea actului.
Ofiţerul de stare civilă care primeşte această cerere solicită, în termen de 3 zile, primăriei care are
în păstrare registrul de stare civilă să i se expedieze certificatul de stare civilă.
Ofiţerul de stare civilă care primeşte certificatul de stare civilă completat invită petiţionarul, în
termen de 48 ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnatură.
Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă în mod amănunţit, împrejurările în
care acesta a fost pierdut furat sau distrus.
Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
Pentru copiii minori care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie,
certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau , la cerere, ambilor soţi.
Pentru soţul supravietuitor sau în caz de divorţ,
certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare.

pentru motive întemeiate, se pot elibera

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.
Persoanele cu domiciliul sau cu resedinţa în străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost
înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin înputernicit cu
procură specială.
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Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de către
ministerul afacerilor externe - direcţia relaţii consulare.
La sediul casei căsătoriilor există un birou ce primeşte cererile de solicitare a certificatelor de
stare civilă depuse personal de către solicitant şi eliberează certificate de stare civilă pierdute.
De asemenea la acest birou se înscriu şi sentinţele judecătoreşti de stabilire de filiaţie, tagada de
paternitate, încuviinţare de nume precum şi declaraţiile de recunoaştere ulterioară a paternităţii şi se
eliberează certificatele de stare civilă.

