SERVICIUL P.C.L.E.P. BUZIAS

PROCEDURA SCHIMBARII DE NUME PE CALE ADMINISTRATIVA ESTE
REGLEMENTATA DE ORDONANTA GUVERNULUI NR. 41/2003 PRIVIND
DOBANDIREA SI SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVA A NUMELOR
PERSOANELOR FIZICE, APROBATA PRIN LEGEA NR. 323/2003, CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa va depune o cerere la
primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, sau la primaria ultimului loc de
domiciliu avut in tara, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate.
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si sa fie insotita de urmatoarele
acte :
- copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea
numelui;
- un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, in care a
fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui,
exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
- consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de
familie purtat in timpul casatoriei;
- copia de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de art.7 din
O.G. nr.41/2003*;
- cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;
- orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare.
(1) Cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale
administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in
conditiile prezentei ordonante.
(2) Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
a) cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere
sau in alt mod;
b) cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il
obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in
societate sub acest nume;
c) cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii
reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare
civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au
fost eliberate alte acte;
d) cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe
cuvinte, de regula reunite, si doreste schimbarea acestuia;
e) cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa
poarte un nume romanesc;
f) cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale

administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
g) cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte
un nume de familie comun cu al parintilor lor;
h) cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti
membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui
la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale
administrativa;
i) cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie
reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele
de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut
anterior casatoriei;
j) cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior
inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii
numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a
numelui parintelui decat pe cale administrativa;
k) cand prenumele purtat este specific sexului opus;
l) cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act
medico-legal din care sa rezulte sexul acesteia;
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.
(3) Sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in
urmatoarele cazuri:
a) cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
b) cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia
dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior
casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;
c) cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care
provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte
numele dobandit la nastere;
d) cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a
mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei
casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
e) cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru
a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul
fostului sot, dat in forma autentica;
f) cand parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre
parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte
numele de familie al acestuia;
g) cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma
desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;
h) cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot,
nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc
desfacerea adoptiei.
*____________________________________
Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dupa caz, de parinti sau, cu
incuviintarea autoritatii tutelare, de catre tutore. Daca parintii nu se inteleg cu privire la

schimbarea numelui, va hotari autoritatea tutelara.Cand cererea este facuta de unul dintre
parinti, este necesar acordul celuilalt parinte, dat in forma autentica. Acordul nu este
necesar in cazul in care celalalt parinte este pus sub interdictie ori este declarat
judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti.Cand minorul a implinit varsta
de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.Pentru persoana pusa sub interdictie, cererea
de schimbare a numelui se face de catre tutore, cu incuviintarea autoritatii tutelare. In
cazul in care parintii copilului sunt decedati, necunoscuti, pusi sub interdictie, declarati
judecatoreste morti ori disparuti sau decazuti din drepturile parintesti si nu a fost instituita
tutela, in cazul in care copilul a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca
ramasa definitiva, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca nu a hotarat
incredintarea copilului unei familii sau unei persoane, in conditiile legii, cererea de
schimbare a numelui minorului se face de catre serviciul public specializat pentru
protectia copilului din subordinea consiliului judetean, ori, dupa caz, a consiliului local
municipal, orasenesc, comunal sau al sectorului mun.Bucuresti.
Cererea de schimbare a numelui se publica, în extras, în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului.
Cu aprobarea directorului executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş,
cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat
prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare.
Orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, cu
excepţia situaţiei prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului
din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de
competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe
cale administrativă.
Dispoziţia de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui se emite în
termen de 60 de zile de la primirea cererii.
Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o noua cerere,
dacă în susţinerea acesteia au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui
a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o noua cerere, în cazul în
care se solicita acelaşi nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea
opoziţiei.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată
cererea va incunostinta de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii
de plata a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe
dispoziţia de admitere a schimbării numelui. Dacă în termen de 90 de zile de la data luării
la cunostinta cel în cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru,
serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a
schimbării numelui.

