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ACTE STARE CIVILĂ 

INREGISTRAREA DECESULUI – TERMENE SI ACTE NECESARE: 

a) Pentru moarte naturala: 

– 3 zile de la data incetarii din viata a unei persoane; 

La declarare se depun urmatoarele acte: 

– buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de alegator a decedatului; 

– certificatele de nastere si casatorie, daca este cazul; 

– livretul militar pentru persoane intre 18 si 50 de ani, supuse obligatiilor militare; 

– certificatul medical constatator al mortii; 

buletinul de identitate/cartea de identitate al declarantului. 

 

b) Pentru moarte violenta (crima, sinucidere, accident): 

– 48 h de la data incetarii din viata a unei persoane; 

La declarare se depun urmatoarele acte: 

– buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de alegator a decedatului; 

– certificatele de nastere si casatorie, daca este cazul; 

– livretul militar pentru persoane intre 18 si 50 de ani, supuse obligatiilor militare; 

– certificatul medical constatator al mortii, eliberat de Laboratorul de medicina 
legala; 

– dovada eliberata de politie sau parchet din care sa rezulte ca au fost sesizate 
despre deces; 

– buletinul de identitate/cartea de identitate al declarantului. 

Nota: Daca decesul nu a fost declarat in termen, inregistrarea se face numai pe 
baza aprobarii date de organele locale ale Parchetului de pe langa Judecatoria 
Ploiesti. 
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INREGISTRAREA CASATORIEI – COMPETENTA SI ACTE NECESARE: 

Competenta – Primaria localitatii in care unul dintre viitorii soti domiciliaza sau au 
resedinta.Inregistrarea se face in baza declaratiei de casatorie date in scris in fata 
delegatului de stare civila si care trebuie sa precizeze:dorinta viitorilor soti de a se 
casatori, faptul ca cei care doresc sa se casatoreasca au luat cunostinta reciproc 
de starea sanatatii lor si de conditiile prevazute in Codul Familiei, numele de familie 
pe care il vor purta viitorii soti in timpul casatoriei. 

Acte necesare: 

– buletinele de identitate/cartile de identitate ale viitorilor soti (original+copie); 

– certificatele de nastere in original si copie; 

– acte in original si copii legalizate din care sa rezulte desfacerea casatoriei 
anterioare (daca este cazul), si anume: certificatul de deces al fostului sot si 
certificatul de casatorie anterior sau sentinta de divort ramasa definitive; 

– certificate prenuptiale, care sunt valabile 14 zile de la data emiterii, din care sa 
rezulte mentiunea expresa “se poate casatori” sau “apt casatorie”; 

– dosar de incopciat; 

– doua taxe de timbru de 2 lei; 

– copii CI/ BI doi martori; 

Casatoria se pate incheia dupa 10 zile (inclusiv data depunerii declaratiei de 
casatorie si data oficierii casatoriei) de la  data la care a fost inregistrata declaratia 
de casatorie. 

 

INREGISTRAREA NASTERII – COMPETENTA, TERMENE SI ACTE NECESARE: 

Competenta: Primaria localitatii in care a avut loc nasterea. 

Termene: 

– 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata; 

– 24 de ore din momentul nasterii, pentru copilul nascut mort; 

– 24 de ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat; 
inainte de expirarea celor 15 zile socotite de la data nasterii; 
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Acte necesare: 

 Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza unei declaratii verbale si a 
urmatoarelor acte: 

– certificat constatator al nasterii copilului, cu numar de inregistrare, semnat si 
parafat de medic; 

– actul de identitate al mamei (si cel al declarantului, daca nasterea nu este 
declarata de mama); 

– certificatul de casatorie la parintilor, daca sunt casatoriti, sau dupa caz; 

– declaratia de recunoastere semnata de ambii parinti, in cazul in care copilul este 
rezultatul comcubinajului dintre mama si tata (declaratia se da in fata delegatului de 
stare civila si din ea trebuie sa rezulte numele de familie si prenumele pe care le va 
purta copilul). 

 

INREGISTRAREA TARDIVA A NASTERII – COMPETENTA, CONDITII SI 
PROCEDURA, ACTE NECESARE: 

Competenta: In comuna Balta Doamnei se inregistreza doar nasterile care au avut 
loc pe raza acesteia. 

Conditii si procedura: 

a) In situatia in care cel nascut nu a implinit varsta de un an sau in cazul copilului 
nascut mort si neinregistrat in 24 de ore.In aceasta situatie, inregistrarea nasterii se 
face cu aprobarea primarului localitatii in care s-a produs nasterea, pe baza cererii 
facute de catre parintele copilului, din care sa rezulte motivele intarzierii declararii 
nasterii, anexandu-se eventual acte justificative; 

b) In situatia in care cel nascut a implinit varsta de un an de cand s-a produs 
nasterea. In aceasta situatie, inregistrarea nasterii se face numai in baza unei 
sentinte judecatoresti ramase definitive; 

In ambele cazuri mai sunt necesare urmatoarelee acte: 

– certificat constatator al nasterii copilului, cu numar de inregistrare, semnat si 
parafat de medic; 

– actul de identitate al mamei (si cel al declarantului, daca nasterea nu este 
declarata de mama); 

– certificatul de casatorie al parintilor, daca sunt casatoriti, sau dupa caz: 
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– declaratia de recunoastere semnata de ambii parinti, in cazul in care copilul este 
rezultatul concubinajului dintre mama si tata (declaratia se da in fata delegatului de 
stare civila si din ea trebuie sa rezulte numele de familie si prenumele pe care le va 
purta copilul). 

 


