Taxe pentru actele de Stare civilă:
• Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului - 15 lei
• Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei - 2 lei
• Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine - 3 lei
• Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă - 2 lei
• Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate - 3 lei
- Taxa pentru divorțul de comun acord- 500 lei
1. NAŞTERI
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII NAŞTERII UNUI NOU-NĂSCUT
1. Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
2. C.I./B.I. soţ, soţie;
3. Certificatul de naştere soţ, soţie;
4. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi;
5. Declaraţie scrisă, semnată de ambii părinţi, din care sa rezulte numele de familie al
copilului (în cazul în care părinţii au nume de familie diferit) şi prenumele (în cazul în care
există neconcordantă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator şi
declaraţia verbală a declarantului);
6. Declaraţie de recunoaştere dată la notariat (declaraţii autentificate) în cazul cetăţenilor
străini.
2. CĂSĂTORII
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI
1. Declaraţia de căsătorie;
2. C.I./B.I. ale viitorilor soţi (original şi copie);
3. Certificatele de naştere, ale viitorilor soţi (original si copie);
4. Certificatele medicale prenupţiale (eliberate de medic) care să ateste faptul că viitorii soţi
sunt apţi, d.p.d.v. medical, pentru încheierea căsătorie. Acestea sunt valabile 14 zile
calendaristice, termenul începând să curgă din ziua emiterii lor (se calculează sâmbată şi
duminica, ziua emiterii şi ziua a14-a);
5. Dovada desfacerii căsătoriei anterioare:
- Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (original);
- Certificat de deces al fostului soţ/soţie(original şi copie).
6. Timbre fiscale
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI PRIVIND DIVORŢUL DE COMUN ACORD
1. Certificatele de naştere – soţ / soţie – original şi copie ;
2. Certificatul de căsătorie - în original şi copie;
3. B.I, C.I, Paşaport – original şi copie ;
4. Declaraţie notarială, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi
cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi inscris(ă) în actele de identitate ;
5. În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de

legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele
ai căror cetăţeni sunt ; [Apostila(conform Conventia de la Haga din 1961) sau
supralegalizare]
6. În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în
prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret ;
3. DECESE
ACTE NECESARE IN VEDEREA ÎNREGISTRARII DECESULUI
1. Certificatul medical constatator al decesului;
2. Actul de identitate al decedatului;
3. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanelor supuse
obligaţiilor militare;
4. Certificat de naştere decedat;
5. Certificat de căsătorie decedat
6. C.I./B.I. declarant
În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu
aprobarea Parchetului
4. TRANSCRIERI ŞI CĂSĂTORII MIXTE
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII UNUI CERTIFICAT DE NAŞTERE DIN
STRĂINĂTATE
1. Cererea se depune la primăria în raza căreia are domiciliul stabil titularul actului;
2. Certificatul de naştere original din străinătate şi copie xerox (după caz, cu apostila);
3. Traducere legalizată la un notariat public din România;
4. Acte de identitate, titular sau părinţi şi copie xerox;
5. Certificat de naştere şi/sau căsătorie părinţi;
6. În situaţia în care persoana interesată nu se află în ţară poate da o procură specială la
ambasadă/consulat sau la notarul public, în ţară în care se află, cu apostila cu Convenţia de
la Haga din 1961;
7. Dacă unul dintre părinţi nu este cetăţean român, acesta trebuie să-şi dea acordul la
notariat pentru transcrierea certifcatului de naştere al copilului minor.
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIIERII UNUI CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE DIN
STRĂINĂTATE
1. Cererea se depune la primăria în raza căreia a avut sau are domiciliul stabil titularul
actului
2. Certificat de căsătorie original din străinătate şi copie xerox (după caz, cu apostila);
3. Traducere legalizată la un notariat public din România;
4. Act de identitate titular;
5. Certificate de naştere soţi şi copii xerox;
6. Dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz;
7. În situaţia în care titularul actului nu se află în ţară, acesta poate da o procură specială la
ambasadă/consulat sau la notarul public, în ţara în care se află, cu apostila cu Convenţia de
la Haga din 1961, în care să se menţioneze numele pe care doreşte să-l poarte după
căsătorie.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII UNUI CERTIFICAT DE DECES DIN STRĂINĂTATE
1. Cererea se depune la primăria în raza căreia are domiciliul stabil persoana care solicită
transcrierea actului;
2. Certificat de deces original din străinătate şi copie xerox (după caz, cu apostila);
3. Traducere legalizată la un notariat public din România;
4. Actul de identitate al solicitantului;
5. Certificatul de naştere şi/sau căsătorie ale decedatului;
6. Act de identitate decedat.

Cererea de schimbare de nume se depune la primărie (Serviciul de Stare civilă) în a cărei
rază teritorială figurează domiciliul solicitantului.
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII NUMELUI SAU PRENUMELUI PE CALE
ADMINISTRATIVĂ
1. Certificatele de stare civilă (original şi copie legalizată la notarul public);
2. C.I./B.I. (original şi copie legalizată la notarul public);
3. Consimţământ dat în forma autentică al soţului sau al unuia dintre părinţi (în situaţia în
care este cazul);
4. Cazier fiscal, eliberat de Administrația Finanaciară Timișoara;
5. Cazier judiciar eliberat de Inspectoratul Județean de Poliție Timiș;
6. Sentinţe judecătoreşti (dacă este cazul);
7. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea susţinerea
cererii sale (original şi copie legalizată la notarul public);
8. Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui sau prenumelui
(se recurge la asta, în urma completării unui formular tip procurat de la Starea Civilă).

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE NAŞTERE
1. Titularul actului se prezinta cu C.I./B.I.
2. Cerere tip;
3. După caz, certificatul de naştere se poate obţine prin procură specială sau împuternicire
avocaţială;
4. După caz, pentru minori se poate obţine de părinţii/reprezentantul legal.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE
CĂSĂTORIE
1. C.I./B.I. al soţului sau al soţiei;
2. Cerere tip;
3. După caz certificatul de căsătorie se poate obtine prin procură specială sau împuternicire
avocaţială.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE DECES
1. Persoana îndreptăţită trebuie să se prezinte cu C.I./B.I.;
2. Cerere tip;
3. După caz, trebuie să se prezinte cu procura specială sau împuternicire avocaţială.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot obţine certificatul de deces în baza
paşaportului/a cărţii de identitate pentru statele membre U.E.

