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CERTIFICATUL DE ATESTARE A DOMICILIULUI  

necesar cetățenilor români în străinătate 

 SE ELIBEREAZĂ DE D.E.P.A.B.D București 

 PRIN INTERMEDIUL S.P.C.L.E.P Petrila 

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date București 

precum și Direcția Publică Comunitară pentru Evidența Persoanelor Hunedoara - Deva 

eliberează CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE ÎN STRĂINĂTATE DOMICILIUL 

cetățenilor români, certificate care urmeaza sa fie folosite doar în străinătate, în scopul 

valorificarii unor drepturi sau al apărării intereselor acestora. Termen de eliberare 30 zile 

de la data depunerii cererii.                  

Acte necesare 

  actul de identitate al persoanei care solicită eliberarea acestui document, după caz  

actului de identitate al împuternicitului pentru legitimare. 

 Domiciliul persoanei solicitante în actul de identitate trebuie să fie în orașul Petrila. 

 

 Cererea de eliberare a certificatelor de atestare a domiciliului (se distribuie gratuit la gișeul 

S.P.C.L.E.P) se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată 

în ţară, de un notar public, iar în străinătate numai de misiunea diplomatică sau de oficiul consular 

al României din statul de reşedinţă. 

 

 Taxa furnizare date – 2 lei 
 

 Atenţie! Dacă adeverinţa este solicitată prin împuternicit în procura specială autentificată de notarul 

public din ţară sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, trebuie să se 

precizeze explicit că: se împuterniceşte ca mandatarul să poată depune cererea şi să solicite în 

numele titularului certificatul de atestare a domiciliului în original şi consimte ca datele lui 

personale, domiciliul să-i fie comunicate mandatarului. 

 Procura se oprește în original la Serviciul de Evidență a Persoanelor. 

 
 NOTĂ: Singura institutie abilitată să emită astfel de adeverinţe este Direcţia de Evidenţă 

a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti prin DPCEP Hunedoara - 

S.P.C.L.E.P.Petrila. 

 Cererea, xerocopia actului de identitate și chitanţa privind achitarea taxei de verificare în 

sumă de 2 lei/persoană verificată, se depun la ghiseul compartimentului evidența persoanelor din cadrul 

SPCLEP Petrila, urmând a fi înaintate de instituția noastă la D.E.P.A.B.D. Bucureşti prin intermediul 

DPCEPHunedoara.  

La sosirea documentului solicitat (atestatului) de la DEPABD București, Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Petrila va anunţa telefonic persoana pentru a se prezenta în vederea ridicării 

documentului. 

 
 Certificatele de atestare a domiciliului se elibereaza în conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 33/2002 (publicata in 

Monitorul Oficial nr. 88/02.02.2002), aprobata prin Legea nr. 223/2002 (publicata în Monitorul Oficial nr. 

290/29.04.2002), precum si cu cele ale H.G. nr. 220/2006  și HG 223/12.04.2017, pentru aprobarea Normelor de lucru 

privind procurarea si transmiterea în strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a 

datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane (Mon. Of. nr. 205/06.03.2006).  

 PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE (C.R.D.S) 

CERTIFICATUL DE ATESTARE A CETĂȚENIEI ÎN STRĂINĂTATE SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE DIRECȚIA 

GENERALĂ DE PAȘAPOARTE. 
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ADEVERINȚĂ COMUNICARE DATE REFERITOARE LA 

 DOMICILIILE AVUTE ÎN ROMÂNIA  

ȘI MENȚIUNILE PRIVIND STAREA CIVILĂ AFLATE ÎN R.N.E.P,  

pentru a fi folosită doar în România (ex. REMAT, AJOFM)  

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Petrila eliberează 

adeverință care să ateste domiciliile avute în România și mențiunile privind starea civilă  a 

cetățenilor români cu domiciliul în orașul Petrila, înscris în actul de identitate, adeverință 

care urmează să fie folosită doar în România, în scopul valorificarii unor drepturi sau 

al apararii intereselor acestora.  

Acte necesare 

 actul de identitate al persoanei care solicită eliberarea acestui document, după 

caz actul de identitate al împuternicitului pentru legitimare- în original, 

 cererea de eliberare a adeverinței privind domiciliul (distribuită gratuit la ghișeul 

S.P.C.L.E.P.Petrila) se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură 

specială, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate, numai de misiunea 

diplomatică sau de oficiul consular al României din statul de reşedinţă. 

 Taxa furnizare date – 2 lei 

 

 Atenţie! Dacă adeverinţa este solicitată prin împuternicit în procura specială 

autentificată de notarul public din ţară sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în 

străinătate, trebuie să se precizeze explicit că: se împuterniceşte ca mandatarul să poată 
depune cererea şi să solicite în numele titularului adeverința de atestare a 

domiciliilor avute în România de către persoana respectivă și a mențiunilor privind 

starea civilă aflată în evidență.  În împuternicire trebuie ca persoana solicitantă să 

consimte ca datele sale personale și domiciliul să-i fie comunicate mandatarului. 

 Procura se oprește în original la Serviciul de Evidență a Persoanelor. 

Taxa de furnizare de date este 2 lei/persoană. 

Chitanţa reprezentând contravaloarea de furnizare date - 2 lei, se achită la Biroul Impozite și taxe 

situat în orașul Petrila, strada Minei, bloc 33, parter ori la Poștă, CEC, Bancă, în Contul IBAN: 

RO51TREZ36821330208XXXXX – CUI 4375097. 

 

 Art. 29 alin. (1) din O.U.G nr. 97/2005: În termen de 10 zile lucrătoare, la cererea 

cetățeanului depusă la ultimul loc de domiciliu din CI se eliberează o adeverință privind 

datele referitoare la domiciliile avute în România de către persoana respectivă și orice 

mențiune privind starea civilă, aflate în evidența acestuia începând cu data de 1 ianuarie 

2000. 

 Art. 29 alin. (2) pentru datele referitoare la perioada anterioară anului 2000, 

termenul de comunicare al datelor este de maximum 20 de zile.  

 PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE (C.R.D.S) 

CERTIFICATUL DE ATESTARE A CETĂȚENIEI ÎN STRĂINĂTATE SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE 

DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE. 

 


