Acte necesare incheierii casatoriei civile
•
•
•
•
•

certificatele prenuptiale eliberate de medic;
certificatele de nastere ale viitorilor soti in original;
buletinele sau cartile de identitate ale viitorilor soti;
sentintele de divort timbrate si ramase definitive (unde este cazul);
certificatele de deces in original si xerocopii legalizate (unde este
cazul).

ATENTIE!!!!: Actele necesare incheierii casatoriei civile se vor depune
la biroul de stare civila a Primariei cu 10 zile inaintea oficierii
casatoriei de către viitorii soţi.

Actele necesare pentru inregistrarea decesului
o

o

o

o

certificatul medical constatator al decesului, inregistrat,
semnat, parafat de medic;
buletinul sau cartea de identitate in original al decedatului.certificatul de nastere si casatorie in original.al decedatului;
livret militar sau adeverinta de recrutare a decedatului daca
este cazul (la persoanele care au varsta cuprinsa intre 18 – 50
ani) in original;
la inregistrarea decesului se va prezenta o ruda de gradul I
(sot, sotie, parinti, copii) cu buletinul sau cartea de identitate.

In caz de moarte violenta, pe langa actele mentionate mai sus
declarantul va prezenta :
▪

▪

Certificatul medical constatator de deces, eliberat de
Laboratorul de Medicina Legala, inregistrat, semnat,
parafat de medic.
Dovada pentru aprobarea inregistrarii decesului
eliberata de Parchet sau Politie.

In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in
termenul legal, intocmirea certificatului de deces se face
numai cu aprobarea Parchetului.Termenul legal de
inregistrare este 3 zile de la data incetarii din viata.

Actele necesare pentru inregistrarea nasterilor
▪

▪

▪

▪

certificatul medical constatator al nasterii
copilului, inregistrat, semnat, parafat de medic;
certificatele de nastere ale parintilor in original.si
xerocopie;
buletinele sau cartile de identitate ale ambilor
parinti in original;
certificatul de casatorie al parintilor daca sunt
casatoriti, in original si xerocopie.
Termenul legal de inregistrare este:
▪ 15 zile pt. copilul nascut viu;
▪ 3 zile pt. copilul nascut mort;
▪ 24 ore pt. copilul nascut viu si decedat in
perioada termenului de 15 zile.

