Nasteri

Înregistrare naştere ce a avut loc în localitatea Buziaş
TERMEN DE ÎNREGISTRARE
Declararea naşterii se face în termen de 30 zile pentru
copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut
mort. În cazul copiilor care au împlinit vârsta de 1 an se
procedează la înregistrarea tardivă a naşterii .
Acte identitate părinţi; - certificat căsătorie părinţi (după
caz); certificat naştere părinţii;
ACTE NECESARE
1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe
formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată
certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa
medicului;
2. actele de identitate ale părinţilor şi al declarantului, dacă
naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi
copie xerox;
3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original
şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă
nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele
pe care îl va dobândi copilul;
4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara
căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă

care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să
rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la
care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui
minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal.
5. certificatul de naștere al mamei, original și copie, în cazul
înregistrării copilului născut în afara căsătoriei
6. alte documente, după caz
În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai
sunt necesare următoarele acte:
a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de
identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea
legalizată a filei care conţine datele de identificare;
b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi
traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi;
originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi
apostilate/supralegalizate
c) Declaraţie:
- cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin,
naţionalitatea şi domiciliul copilului;
- de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de
încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este
cazul;
Numele de familie şi prenumele copilului:
Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al
părinţilor.
În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există
neconcordanţă între prenumele copilului trecut în

certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia
verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza
declaraţiei scrise, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau la
notar public, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte
numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori
numele lor reunite) şi prenumele copilului.
Eliberarea la cerere a certificatelor de nastere(
Duplicate )
Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor
îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de
stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse
de titular sau de alte persoane îndreptăţite. Prin alte
persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi: •
părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani • reprezentanţii
legali
Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate
face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost
înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al
solicitantului.
ACTE NECESARE
Cerere tip, se obţine de la ghişeu - se semnează în momentul
depunerii
Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi
copie xerox
În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obţinerea

certificatului se poate face prin Procură specială autentificată
de către un notar public în care se va menţiona expres
,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces
(după caz) de la starea civilă.
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi
obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură
specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în
cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură
specială consulară(eliberată de Ambasada sau
Consulatul României din ţara respectivă), în care se va
menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de
naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”

Casatorii

Informatii generale despre casatoria civila
- Căsătoria se încheie la sediul Serviciului de Stare Civilă
Buziaş dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil
sau reşedinţa pe raza localităţii Buziaş şi satelor
aparţinătoare Bacova şi Silagiu. Se oficiază căsătorii în afara
sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii) doar cu
aprobarea primarului. Cu aprobarea primarului Buziaş se
pot căsători și cetățeni care nu au domiciliul în
Buziaş,Bacova şi Silagiu aflați în situații bine motivate.
Căsătoria între cetăţeni români
- Înainte de depunereadosaruluide
căsătorievărugămsăverificaţiconcordanţaîntredatele
înscriseîncertificatul de naştereşiactulde identitate (nume,
prenume, CNP, etc). Dacăsuntconstatateeroriîntre acte este
necesarsăvăprezentaţidintimppentruclarificare.
- Actelepentruîncheiereacăsătorieise depuncu 10
zilecalendaristiceînainte, termenîn care se
cuprindatâtziuacând a fostfăcutădeclaraţia de căsătorie,
câtşiziuaîn care se oficiazăcăsătoria.
ACTE NECESARE 1. Acte identitate valabile ale ambilor
soţi (original şi copie xerox). Unul dintre soţi trebuie să aibă
domicilul sau reşedinţa pe raza Primariei Buziaş;
2.
Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie

xerox); 3. Certificate medicale prenupţiale eliberate şi care
sunt valabile 14 zile de la data eliberării.
- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii
soţi,
în
scris,
la
primărie
- În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul
matrimonial
ales
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim
matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor
prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un
notar public.
Căsătoria între un cetăţean român şi un străin
Cetăţeanul român va prezenta actele menţionate la biroul
de Stare Civila. În toate cazurile în care intenţionaţi să
încheiaţi căsătoria cu un cetăţean străin vă îndrumăm să
solicitaţi informaţii, personal la sediul nostru, la Biroul de
Stare Civilă.
Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficent
vă aşteptăm cu întrebări adresate ofiţerului de stare civilă.
Vă dorim Casă de Piatră, sănătate şi petrecere frumoasă !

Eliberarea la cerere a certificatului de căsătorie
Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor
îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de
stare civilă – de căsătorie – sau ulterior, pe baza cererii
depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite. Prin alte

persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi: •
reprezentanţii legali Solicitarea eliberării certificatelor se
poate face
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost
înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al
solicitantului.
ACTE NECESARE
Cerere tip, se obţine de la ghişeu - se semnează în momentul
depunerii
Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi
copie xerox
În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară
obţinerea certificatului se poate face prin Procură specială
autentificată de către un notar public în care se va menţiona
expres ,,pentru obţinerea certificatului de
naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi
obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură
specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în
cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură
specială consulară(eliberată de Ambasada sau
Consulatul României din ţara respectivă), în care se va
menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de
naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”

Condiţii:
Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE VALABIL, care poate fi:
1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate
provizorie.
Notă: Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi
certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot
obţine un nou certificat de stare civilă astfel:
• În situaţia în care serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare
civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are
domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea
certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului
de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din
cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor.
• În cazul în care serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare
civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are
domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte
provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
• paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în
străinătate sau titlu de călătorie.
3. Pentru cetăţenii străini:

• paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru
cetăţenii membri ai U.E.)
Notă:persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate,
care au acte de stare civilă înregistrate la Buziaş, pot solicita
procurarea certificatelor astfel:
•personal;
•pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care
trăiesc);
•prin împuternicit, cu procură specială.

Decese
Înregistrare deces produs în localitatea Buziaş
TERMEN DE ÎNREGISTRARE Înregistrarea se face în
termen de 3 zile de la data decesului. Acest termen cuprinde
atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face
declaraţia. Dacă s-a depăşit acest termen sau cauza decesului
se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze
violente, înregistrarea decesului se face cu aprobarea
Parchetului.
ACTE NECESARE
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe
formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare,

dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut
constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie
consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu
majuscule;
b) actul de identitate al decedatului şi copie xerox ;
c) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
d) livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în
50 de ani;
e) actul de identitate al declarantului şi copie xero

Transcrieri
Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau
Consulatul României din țara unde va aflați .
Transcriere - naștere înregistrată în străinătate
ACTE NECESARE ATENȚIE
Certificatul de naştere original
simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autorităţile din
străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele
copilului, data naşterii, locul naşterii, sexul copilului, datele
părinţilor – original şi două copii xerox
Traducerea certificatului de naştere – în original şi copie
xerox;
Certificatul de căsătorie al părinţilor –când certificatul
înaintat spre transcriere este al unui copil minor ;
Certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor şi
copii xerox – când certificatul înaintat spre transcriere este
al unui copil minor;

Actul de identitate al solicitantului - titular al certificatului
(carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport
cu domiciliul în străinătate)şi copie xerox

Transcrierea - căsătorie încheiată în străinătate
Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau
Consulatul României din țara unde va aflați. Certificatul de
căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat, eliberat de
autorităţile din străinătate – original
-Certificatul de căsătorie original
simplu/apostilat/supralegalizat,eliberat de
autorităţiledinstrăinătate – original şidouăcopiixerox ;
-Traducereacertificatului de căsătorie– în original şi copie
xerox;
-Copiixeroxdupăcertificatele de naşterealesoţilor;
-Copiixeroxdupactele de identitatealesoţilor (carte
identitate/carte provizorie de
identitatesaupaşaportcudomiciliulînstrăinătate);
-Declaraţianotarială a ambilorsoţicuprivire la numele de
familiedupăîncheiereacăsătoriei, încazulîn care acesta nu este
specificatîncertificatul original;
-Copie xeroxdupăhotărârea de divorţsaucertificatul de
decesprivind o eventualăcăsătorieanterioară, dacă este
cazul;

Transcriere – deces înregistrat în străinătate
Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau
Consulatul României din țara unde va aflați.
Certificatul de deces original
simplu/apostilat/supralegalizateliberatde
autorităţiledinstrăinătate – original şidouăcopiixerox ;
Traducereacertificatului de deces,
efectuatăînRomâniasauînstrăinătate – în original şi copie
xerox;
Actul de identitate al persoaneidecedate , original şi copie
xerox,
Certificatul de naştere ;
Certificatul de căsătorie al persoaneidecedate, original şi
copie xerox, dacă este cazul;
Actulde identitate al solicitantului;
În cazul în care persoana îndreptăţiţă nu se poate prezenta
împuternicitul trebuie să prezinte
Procurăspecialăautentificată:făcută la notar public, înţară ;
făcutăînstrăinătate – la notar public
(Apostilată/Supralegalizatădupăcaz,
şitradusăprintraducerelegalizatăînRomânia), sau la
misiunilediplomatice/oficiileconsulare de
carierăaleRomâniei;
copieactidentitatemandatar.

Diverse
Schimbare nume /prenume schimbate pe cale administrativă
ACTE NECESARE pentru publicarea în MONITORUL
OFICIAL Cerere adresată directorului publicaţiei
Monitorul Oficial, vizată în prealabil de Starea
Civilă.Formularul se obține de la Birourile de preluare
anunțuri ale Monitorului Oficial;
CEREREA SE POATE DEPUNE LA SERVICIUL DE
STARE CIVILĂ DUPĂ 30 DE ZILE DE LA PUBLICAREA
ANUNȚULUI ÎN MONITORUL OFICIAL
Exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată
cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
Certificatele de stare civilă şi copii legalizate la un notar
public din România;
Actul de identitate, în original şi copie xerox;
Cazier judiciar;
Cazier fiscal;
Declaraţii notariale de la două persoane din care să rezulte
că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume/prenume;
Declaraţie notarială de consimţământ, în cazul în care
schimbarea numelui/prenumelui priveşte numai pe unul
dintre soţi sau pe copilul/ii minori;
În cazul în care titularul nu se poate prezenta depunerea
cererii se poate face prin mandatar cu:

• Procură specială notarială sau împuternicire avocaţială;
• Act identitate mandatar.

Anexa 9 , menţiunile existente pe marginea actelor de stare
civilă
Anexa 9 oferă informaţii cu privire la menţiunile existente pe
marginea actelor de stare civilă. ACTE NECESARE
Certificat naştere şi copie xerox; Act identitate şi copie
xerox; Sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox,
dacă este cazul. În cazul în care titularul nu se poate
prezenta • Procură specială în care să fie precizată expres
întinderea

Divorţ pe cale administrativă
Cine şi unde poate solicita desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă ?
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se
depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa
ofiţerului de stare civilă delegat: - de la primăria care are în
păstrare actul de căsătorie sau - de pe raza ultimei locuinţe
comune În cererea de divorţ soţii declară pe proprie
răspundere că:
a.sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

b. nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
c. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
d. nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e. adresa ultimei locuinţe comune;
f. numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre
aceştia urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.
Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă
Dosarul de divorţ va cuprinde:
- certificatul de naştere, al soţului, respectiv soţiei – în
original şi copie;
- certificat de căsătorie – în original şi copie;
- actul de identitate (buletinul / cartea / cartea provizorie de
identitate) - în original şi copie;
- taxa de divorţ administrativ - 500 lei se achită la sediul
nostru. Taxa nu se restituie dacă dosarul se clasează.

Important - actele de identitate trebuie să se afle în termen
de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la
data eliberării certificatului de divorţ.
- în cazul cetăţenilor străini certificatele de stare civilă de
naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate
conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate
între România şi statele a căror cetăţeni sunt (după caz

simple / apostilate / supralegalizate)

Termenele stabilite pentru desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă:
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de
divorţ în ziua în care aceasta a fost primită şi ACORDĂ
SOŢILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice,
calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala
retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice
ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să
divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber
, în acest sens solicitând soţilor o DECLARAŢIE PRIVIND
MENŢINEREA cererii de desfacere a căsătoriei.
În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia
înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o
DECLARAŢIE DE RENUNŢARE privind cererea de
desfacere a căsătoriei.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de
zile, în vederea completării declaraţiei de menţinere a cererii
de divorţ, dosarul cuprinzând actele de divorţ se clasează,
prin întocmirea unui referat aprobat de primar.
Condiţii care invalidează cererea pentru divorţul
administrativ

Dosarul de divorţ se clasează în următoarele cazuri:
a. dacă, după scurgerea termenului de 30 de zile (pentru
depunerea declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ)
niciunul din soţi nu se prezintă pentru a stărui în cererea de
divorţ;
b. dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/
înţelege să renunţe la divorţ (prin completarea declaraţiei de
renunţare la divorţ);
c. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul
dintre soţi este pus sub interdicţie;
d. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine
naşterea unui copil;
e. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul
dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.
Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale
administrativă
În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile
legale, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un proces
verbal prin care propune respingerea cererii de divorţ care
se supune aprobării primarului.
În situaţia în care se constată că soţii nu se înţeleg asupra
numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul
de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care
propune primarului o dispoziţie de respingere a cererii de
divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau a notarului
public nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu
cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune
desfacerea căsătoriei prin acordul lor în baza unui alt temei
prevăzut de lege.
Certificatul de divorţ
Când sunt întrunite toate condiţiile, ofiţerul de stare civilă
constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi
eliberează CERTIFICATUL DE DIVORŢ, pe care-l
înmânează soţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare.
Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale,
din care 2 se înmânează părţilor pe bază de semnătură, iar
un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.
Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorţ menţiuni cu
privire la motivele sau culpa soţilor.
La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat
anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă
numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se
află perioada de valabilitate.
Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ, se
transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării
certificatului de divorţ.
La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat
anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă
numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se
află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de
identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se

face prin înscrierea menţiunii privind desfacerea căsătoriei,
numărul de înregistrare al certificatului de divorţ,
menţiunea privind numele de familie al titularului, data până
la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de
preschimbare este de 15 zile.

Livret de familie
ACTE NECESARE
Certificat căsătorie / naştere mamă / tată, după caz şi copie
xerox;
Acte identitate soţi / părinte, după caz şi copie xerox;
Certificat /e naştere copil/copii şi copie xerox;
Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie
xerox, dacă este cazul;
Certificat deces soţ / soţie şi copie xerox, dacă este cazul;
Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate
parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi
copie xerox;
* Procură specială, copie act identitate mandatar şi copie
xerox, dacă este cazul.

