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ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CVILĂ LA CERERE 

 

 

Reguli privind eliberarea certificatelor de stare civilă 

 

Certificatul de naştere se eliberează: 

– titularului actului – persoană majoră; 

– părintelui, pentru copiii minori care nu au act de identitate; 

– minorilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate, însoţiţi de către unul 

dintre părinţi ori de reprezentantul legal; 

– reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicţie judecătorească; 

– persoanei împuternicite de către titularul actului (persoană majoră) / părinte / reprezentantul 

legal prin procură specială. 

Certificatul de căsătorie se eliberează: 

– unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi; 

– fostului soţ / fostei soţii, după divorţ, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie 

menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ; 

– soţului supravieţuitor, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de 

încetare a căsătoriei prin decesul soţului/soţiei; 

– persoanei împuternicite de către unul dintre soţi / fostul soţ / fosta soţie / soţului 

supravieţuitor prin procură specială. 

Certificatul de deces se eliberează: 

– membrilor familiei; 

– altor persoane îndreptăţite; 

– persoanei împuternicite de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură 

specială. 

 

 

 

Unde se depune cererea? 

 

Cererea pentru eliberarea certificatului de stare civilă se poate depune la serviciul de 

stare civilă: 

– care a înregistrat sau a transcris actul de stare civilă, sau 

– în raza căruia își are domiciliul sau reședința petentul 
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Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini ale căror acte 

de stare civilă s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul ori 

cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria 

unităţii administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective. 

 

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:  

a) pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate 

provizorie; 

b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de 

identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător; 

c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, 

însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.  

Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai 

căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să 

fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei. 

 

 

 

Taxe 

 

5lei/duplicat și se achită la Casieria primăriei Laza. 

 

NOTĂ: 

Certificatele de stare civilă se eliberează: 

– în caz de pierdere / furt / distrugere / deteriorare / preschimbare; 

– în cazul modificărilor intervenite în statutul civil al persoanei, în baza actelor administrative 

şi/sau a hotărârilor judecătoreşti (schimbarea numelui, rectificarea datelor de stare civilă, 

tăgada paternităţii, recunoaşterea paternităţii, stabilirea filiaţiei, etc.) 

 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

 


