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CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE DECES              
                                                                                         Anexa 59   
                                                                                                                                                                                                  

Verificat identitatea  solicitantului                        Înregistrat  la nr……..…… 
       Ofiţer de stare civilă                         din  ……/………/ 2022    
……………………………………… 

DOMNULE   PRIMAR, 
 
         Subsemnatul(a)………………….……….............…………..............…………………….. 
fiul(fiica)lui …….………………..…………............…. şi al …………………………………………, 
domiciliat(ă) în orș……………………........…..… strada/satul …….....….……………………… 
nr/bl…..….....…..,  ap….....….., judeţul……….....………….……….., titular(ă)al actului de 
identitate  seria …......... nr….….....…...….eliberat de S.P.C.L.E.P……….........………..,  
telefon nr…………………….......…………… 
    Vă rog să binevoiţi a-mi elibera      CERTIFICATUL DE DECES al numitului(ei) 
………………......................................………………………………………...……….., 
decedat(ă) în oraşul…………….......…….........……….. judeţul…….......…….......…….….… 
la data de …............…………….., fiul lui ………...….............…şi al ………........…………. 
cu ultimul domiciliu al decedatului în oraşul ………................…………………………., 
str. …………...………...….…., nr./bl. …...…., ap. ………...judeţul ………........…………………. 

Solicit certificatul de DECES în calitate de ………...................…………….………        
Vechiul certificat de deces a fost : furat /pierdut /distrus/deteriorat 

în următoarele  împrejurări……………................……………………………………….………………...… 

………………………………………………………………………………..............……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………............……………………………….. 
Solicit eliberarea unui nou certificat fiindu-mi necesar la: 
………………………………………………………………………………….............……………………...…. 
…………………………………………………………………………………….............…………………..….. 
 

Data  …..…/…..… /2022                                  Semnătura solicitantului  
 
                                                               ……………....….….......………… 

Eliberat certificat de deces, Act nr....../..........  
 
Seria D11, nr. ……………..……                                                                  
                                                               Am primit certificatul solicitat, 
Data……./…… /2022                                          Semnătura de primire 
 
       Ofiţer de stare civilă,                           …………………….......………...… 
 
 ………………………..........……. 

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. 

_____________________________________________________________________ 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.     Red D.D./ D.D. 
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CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE                                       
                                                                 Anexa 59 
Verificat identitatea solicitantului                               Înregistrat la nr.……………….. 
    Ofiţer de stare civilă                                           din………/….…/..2022 
               

……………………….……………..      DOMNULE PRIMAR, 
Subsemnatul(a)………………….…......……...........…....în calitate de…….......………….. 
fiul(fiica)lui …….………………..…….......…….…. şi al ……………….....…………………………, 
domiciliat(ă) în orș…………………...........……..… strada/satul …..…….……………………… 
nr./bl…..…….., ap….......….. judeţul………..…........……….……….., titular(ă)al actului 
de identitate  seria …......... nr…...…...…...….eliberat de S.P.C.L.E.P………....………..,  
telefon nr………………………………… 
Vă rog să binevoiţi a-mi elibera  certificatul de : NAŞTERE / CĂSĂTORIE 
cu toate menţiunile de pe marginea actului ;   fără menţiuni 
pentru (numele şi prenumele)……………………………………............……..……………………, 
în care sens fac următoarele precizări :  
 M-am născut/s-a născut la data de ……..............………………… în localitatea 

……….............……., judeţul …….....…..…… cu numele de familie …………………….… 
din părinţii ………………………...…………....…şi……………..........………….…….……………; 

 M-am căsătorit/s-a căsătorit cu numitul/a…….............……………………………..…… 
la data de ……...........…….. în localitatea…………....…………., judeţul ……….………….. 
 Vechiul certificat a fost……………………………..............………………………....…….……. 
             (se va înscrie după caz: pierdut, furat, distrus, deteriorat, predat pentru anulare) 

 în următoarele împrejurări  :…………………….............……………….…………………………. 
………………………………………………………………….............……………………………………….... 
Şi solicit eliberarea unui nou certificat fiindu-mi necesar la: 
……………………………………………………………………….............………….………..………………. 

  Data ………/………/2022                               Semnătura solicitantului, 
               
                                                                        ………………………………. 
C.N.P.-ul titularului   pentru care se solicită certificatul    

             

C.N.P. soțului/soţiei  pentru care se solicită certificatul 

             

                                                                                   
       Eliberat certificat de:    Act nr........./............ 

Naştere   seria N11, nr …………...……         Am primit certificatul solicitat 
Căsătorie seria C10, nr……………….…                  Semnătura de primire 
                                                                                      
  Data ………/………/2022                          .……………………………….…… 
   Ofiţer de stare civilă, 
……………………..……….…      

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. 

_____________________________________________________________________ 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.     Red D.D./ D.D. 
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CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE TRANSCRIS                                      

                                                                         Anexa 59 
Verificat identitatea solicitantului                   Înregistrat la nr.……………….. 
    Ofiţer de stare civilă                                 din………/….…/.2022           

……………………….……………..       DOMNULE PRIMAR, 
 
Subsemnatul(a)………………….………...........…....în calitate de……….............……….. 
fiul(fiica)lui …….………………............………….…. şi al …………..………………………………, 
domiciliat(ă) în orș…………..........……………..… strada/satul ………....……………………… 
nr./bl…...…….., ap…......….. judeţul……….........………….……….., titular(ă)al actului de 
identitate  seria …...... nr….…......…...….eliberat de S.P.C.L.E.P………...........………..,  
Vă rog să binevoiţi a-mi elibera  certificatul de : NAŞTERE / CĂSĂTORIE 
cu toate menţiunile de pe marginea actului ;   fără menţiuni 
pentru (numele şi prenumele)………………………............…………………..……………………, 
în care sens fac următoarele precizări :  
 M-am născut/s-a născut la data de ……...............………………… în localitatea 

………….........…., judeţul …….......…..…… cu numele de familie …………..………….… 
din părinţii ………………………………….............…şi………………....……….…….……………; 

 M-am căsătorit/s-a căsătorit cu numitul/a……………….............…………………..…… 
la data de ……............…….. în localitatea……..………………., judeţul ………..………….. 
 Certificatul  a fost transcris de autoritățile române în urma obținerii 

avizului prealabil al DPCEP și a aprobării primarului. 
 Şi solicit eliberarea unui certificat în ortografia limbii române fiindu-mi 

necesar la:………………….................................….............................…………………… 
  Data ………/………/2022                               Semnătura solicitantului,       
                                                                        ………………………………. 
C.N.P.-ul titularului   pentru care se solicită certificatul    

             

                                                                             
Eliberat certificat românesc de:      Eliberat certificatul/extrasul străin de: 
Naştere   seria N11, nr …………...…… Naştere   nr …….......……...........……          
Căsătorie seria C10, nr………………..…  Căsătorie nr…………………..…..…….…                   
              
Am primit certificatul solicitat/Am primit certificatul/extrasul străin 
 
   Semnătura de primire                          Semnătura de primire 
.…………………...……….                          .……….…..……………….. 
 

    Data …….…/…….…/2022          Act transcris sub nr………/…………..     

    
 Ofiţer de stare civilă, 
……………………..……….…      

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. 

____________________________________________________________________ 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.     Red D.D./ D.D. 
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CERERE ELIBERARE EXTRAS MULTILINGV              Anexa 4                                                                                                                                                                                              

Verificat identitatea solicitantului                            Înregistrat la nr.……………….. 
    Ofiţer de stare civilă                                          din………/….…/.2022 
               

……………………….……………..       DOMNULE PRIMAR, 
Subsemnatul(a)………………….....………...........…....în calitate de……….........……….. 
fiul(fiica)lui …….………………..…...........……….…. şi al …………………………………………, 
domiciliat(ă) în orș…………………….............…..… strada/satul ……….……………………… 
nr./bl…..……..., ap…......….. judeţul………..….........……….……….., titular(ă)al actului 
de identitate  seria …........ nr….….....…...….eliberat de S.P.C.L.E.P……….....………..,  
telefon nr………………………………… 
      Vă rog să binevoiţi a-mi elibera un nr. de         (se va înscrie cifra 1,2,3) 
EXTRAS/E MULTILINGV/E AL ACTULUI DE NAŞTERE / CĂSĂTORIE/ DECES, 
cu toate menţiunile de pe marginea actului privind pe numitul(a) 
…………............................…..........................................................................… 
Sens în care fac următoarele precizări: 
 titularul este născut la data de…….............…...... în localitatea…...............……… 

judeţul…………......…………., 
 titularul este căsătorit cu numita/numitul ……….............….........……………………. 
    la data de……...…………..în localitatea…….....……………, judeţul……............………….; 
- titularul......................................................................... a decedat la data de   

……………………în localitatea ……………......…...……judeţul……..................…………….. 
- titularul era fiul lui ………......…….......….…….....…. şi al ……….......……..……………… 

și avea ultimul domiciliu în localitatea ......…….............…..........………………….….,  
strada ………….........……...……, nr. ……., ap. ..….judeţul …...............................…… 

          Solicit extrasul în calitate de …………………….……...........................…………….         
       Solicit extrasul fiindu-mi necesar la: 
………………………………………………………….............……………………………………………...…. 
Semnătura solicitantului                        Semnătura părintelui/ 
                                                                     reprezentantului legal 
 ........................................                             
   Data  ….…/……. /2022                          .......................................             
 

Eliberat extras multilingv de naştere/căsătorie/deces Act nr.../.....  
Seria: EMN/EMC/EMD, nr. …………...............................…..…… 
Seria: EMN/EMC/EMD, de la nr.....................la nr..................... 
                                                                    
Data….…./…..…/2022                         Am primit extrasul/ele multilingv/e  
                                                                 Semnătura de primire 
 Ofiţer de stare civilă,                      ………………………………………… 
……………………..……….…      

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. 

__________________________________________________________________ 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.     Red D.D./ D.D. 
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CERERE ELIBERARE FORMULARUL STANDARD MULTILINGV             

                                                                               Anexa 5 la Î.3/2019   
                                                                                                                                                                                                  

Verificat identitatea  solicitantului                  Înregistrat  la nr.8/26/…....…. 
       Ofiţer de stare civilă                    din …...…/………/ 2022    
……………………………………… 

 

DOMNULE   PRIMAR, 
 

 
         Subsemnatul(a)………………….……….............…………..…………………….. 
domiciliat(ă) în localitatea………………..............................…..… strada/satul 
……….……………….......… nr/bl…....,  ap…….., judeţul…………......……….……….., având 
CNP............................................posesor (posesoare) al/a............ seria …..... 
nr….…......…...….eliberat de S.P.C.L.E.P……..............…...………..,  
telefon nr………………………………… 
        Vă rog să-mi eliberați    FORMULARUL STANDARD MULTILINGV  
care să însoțească certificatul (N/C/D) seria…....… nr.……...…...…, 
prevăzut în anexa nr.......................... a Regulamentului (UE) 2016/1191 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei 
circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor 
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.1024/2012. 

Menționez faptul că certificatul și formularul standard multilingv aferent 
vor fi prezentate autorităților competente din................................... (se va menționa 
țara) și este necesar să fie redactat în versiunea lingvistică română -
........................ (se va menționa formatul bilingv al formularului). 
  
 

Data  ….…/…..… /2022                                  Semnătura solicitantului  
 
                                                               ……………..….….......………… 
 
                   Am primit formularul standard multilingv 
 
 
Data…….../…..… /2022                                       Semnătura de primire 
 
                                ,                              ………………….......………...… 
 
  
 

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara 

______________________________________________________________ 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E 

nr.2016/679. Red D.D./D.D. 
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CERERE PREMIERE ÎMPLINIREA 50 ANI DE CĂSĂTORIE 

 

Semnată în faţa noastră                                Nr.________/____.____.2022 

 verificat conformitatea 

  Ofiţer de stare civilă 

____________________              

                                          

 

 

DOMNULE  PRIMAR, 

 

 

Subsemnatul/a_________________________________________________ 

domiciliat/ă în oraşul Petrila, str.________________________________________ 

nr/bl.______,sc._______ap_________judeţul Hunedoara, casătorit/ă cu numita/ul 

__________________________________________________________________ 

la data  de____.____.______, conform certificatului de căsătorie seria._________, 

nr.___________, eliberat de către Primăria oraşului ________________________, 

judeţul __________________,telefon_______________, prin prezenta vă aduc la 

cunoştinţă faptul că am împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi vă rog să 

ne acordaţi diploma şi premiul, în conformitate cu actele normative emise de 

Consiliul local al oraşului Petrila. 

 

Anexăm:    - xerox după certificatul  de căsătorie; 

                   - xerox după buletinul  de identitate al soţului ;  

                   - xerox după buletinul de identitate al soţiei;  

     

                    Vă mulţumim. 

 

 

Petrila, la data de_____._____.2022                         Semnătură  solicitant     

                                                                                                                                                                

                                                                                 __________________ 

 

 

 

 

               Domnului Primar al oraşului Petrila, judeţul  Hunedoara. 
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           ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA                         ANEXA 62 

S.P.C.L.E.P.PETRILA                                   Dată în faţa mea, astăzi _____._____.2022 

Nr._______ din _____._____.2022                         Ofiţer de stare civilă delegat  

                                                                                               _______________________         

CERERE DE DIVORŢ 

 Subsemnatul,__________________________________________________________, 

fiul lui ________________ şi al _________________, născut la data de ____._____._______ 

în localitatea ___________________, judeţul ______________________, titular al actului de 

identitate/paşaportului, CI/CIP, seria _______ nr.____________, C.N.P. _________________, 

cu domiciliul în localitatea________________________, strada________________________, 

nr./bloc_______ap._____,judeţul________________,telefon__________________________, 

luând cunoştinţă de prevederile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că:  

a. Nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi; 

b. Nu sunt pus sub interdicţie; 

c. Nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;  

d. Locuinţa comună este cea declarată mai sus;  

şi 

  Subsemnata, __________________________________________________________,  

fiica lui ________________şi a __________________, născută la data de ___.____.________ 

în localitatea _________________________, judeţul ________________, titulară al actului de 

identitate/paşaportului,CI/CIP, seria _____ nr. ___________, C.N.P.____________________, 

cu domiciliul în localitatea_______________________, strada_________________________, 

nr./bloc______ap._____, judeţul__________________, telefon________________________, 

luând cunoştinţă de prevederile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că:  

a. Nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi; 

b. Nu sunt pus sub interdicţie; 

c. Nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;  

d. Locuinţa comună este cea declarată mai sus;  

căsătoriţi la data de ____________________ la Primăria localităţii ____________________, 

judeţul _________________, conform Certificatului de căsătorie seria _____, nr.__________, 

eliberat în baza Actului nr._____/_____.______._____, cu ultima locuinţă comună în 

localitatea_________________________, str.___________________________, nr._______, 

bl.____, etaj _____, apt._____, sector/ judeţul _____________________, de comun acord, vă 

rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ.  

 După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*; 

- Fostul soţ ___________________________; 

- Fosta soţie __________________________; 

Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 din Legea nr.287/2009 – Codul  

Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

                                                       SEMNĂTURI: 

SOŢ _________________    SOŢIE _________________  
NOTĂ:* Potrivit dispoziţiilor art.383 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată: “La desfacerea 

căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei”.   

 

 
 



 
 

 

 

 

9 

 

 

 

Astăzi, _____._____.2022 s-a eliberat CERTIFICATUL DE DIVORŢ NR.______  

 

 

 

Semnătura de primire: 

 

 

 

-Fostul soţ ____________________ ;        - Fosta soţie ___________________; 
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CERERE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE 

NOTĂ: Momentan starea civilă nu deține livrete de familie întrucât 

stocul a fost epuizat. În urma demersurilor întreprinse la AJPIS 

Hunedoara rezultă faptul că stocurile au fost epuizate la nivel de 

țară, urmând a se face demersurile necesare în vederea tipizării.  

 

Verificat identitatea solicitantului                                   Înregistrat la nr. …………….. 

         Ofiţer de stare civilă                                                      din……./……./2022 

                        L.S. 

 

………………………………….. 

 

 

 

Către, 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA 

                                 S.P.C.L.E.P 
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ 

 

 

 

Subsemnatul/(a)…………………………………...............…...……………………....... 

domiciliat(ă) în oraşul Petrila, strada…………………………….………..…………, 

nr/bl………., ap……......, judeţul Hunedoara, posesor/posesoare al C.I. seria…....….... 

nr………………….....….., eliberat de S.P.C.L.E.P..........................................., în calitate de 

reprezentant al familiei prin prezenta vă solicit eliberarea livretului de familie. 

  

Familia mea este compusă din ……....…..membrii, dintre care…….…….copii minori.   

  

      Precizez că este primul/al doilea livret de familie primit. 

 

      Am cunoştinţă că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false. 

 

 

 

                               Petrila, 

 

          Data depunerii :……../……./2022 

 

                                                            Semnătura solicitantului  

 

                                                            ………..……………………… 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.      

______________________________________________________________________________________ 

Red D.D.& D.D. 
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Verificat identitatea solicitantului                        

         Ofiţer de stare civilă                                        

                     L.S. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

DECLARAŢIE de acord 
Concubin/concubină 

 

 

 

 
Subsemnatul/(a)………………………..................……………...……………………… 

domiciliat(ă) în oraşul Petrila, strada………………............…………, nr/bl…......., ap…........, 

judeţul Hunedoara, posesor/posesoare al C.I. seria……...…. nr…................……………….., 

eliberat de S.P.C.L.E.P ……………..........…., la data de ..…………….. în calitate de 

concubin/concubină prin prezenta  DECLAR CĂ SUNT DE ACORD cu eliberarea  

livretului de familie numitei/numitului……………….................……..........………………… 

          Am cunoştinţă că legea penală pedepseşte pe cei ce fac declaraţii false. 

 

 

 

                               Petrila 

 

          Data depunerii……../……./2022 

 

                                                      Semnătura declarantului 

 

                                                     ………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.     

_______________________________________________________________________________ 

Red D.D.& D.D. 
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CERERE DE ACTUALIZARE LIVRET DE FAMILIE 

 

 

 

Verificat identitatea solicitantului                                  Înregistrat la nr. …………….. 

          Ofiţer de stare civilă                                                    din……/…../2022 
                        L.S. 

 

___________________________ 

 

Către, 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA 

                                        S.P.C.L.E.P 
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ 

 

 

Subsemnatul/(a)………………….……………….................…...……………………… 

domiciliat(ă) în oraşul Petrila, strada………………………….………..……………, 

nr/bl………., ap……......, judeţul Hunedoara, posesor/posesoare al C.I. seria…….. 

nr…………………….., eliberat de S.P.C.L.E.P Petrila, în calitate de reprezentant al 

familiei, în conformitate cu H.G.495/1997, cu privire la eliberarea livretului de familie, vă 

solicit prin prezenta  actualizarea datelor//schimbarea datelor din livretul de familie, 

deoarece componenţa familiei s-a schimbat prin : 

               naşterea unui copil,  

decesul unei persoane din familie, 

schimbarea numelui sau a prenumelui(în urma divorţului),  

altă situaţie şi anume:_______________________________________. 

Familia mea este compusă din _______membrii, dintre care_____copii minori.   

  

      Precizez  că este al doilea/al treilea livret de familie primit. 

 

      Am cunoştinţă că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false. 

 

 

                               Petrila, 

 

          Data depunerii……../……./2022 

 

Semnătura solicitantului ………………………… 

 

 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.      

________________________________________________________________________________________ 

Red D.D.&D.D. 
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CERERE PENTRU SOLICITAREA  

TRANSCRIERII ACTELOR DIN STRĂINĂTATE 
 

 

 

 

 

DOMNULE PRIMAR, 

 

 

 Subsemnatul(a)____________________________________________________, 

fiul(fiica)lui____________________________şi al______________________________, 

născut(ă) la data de_________________în localitatea___________________________, 

judeţul_______________________domiciliat(ă) în localitatea_____________________, 

strada________________________nr./bl.____, nr____, judeţul____________________, 

posesor/posesoare al/a actului de identitate CI/BI/CIP/Paşaport, seria____ , nr________, 

eliberat de______________________________la data de_________________________, 

cetăţean  român, naţionalitate_____________________, studii____________________, 

statutul civil: căsătorit; necăsătorit; concubinaj(uniune consensuală), văduv, 

telefon celular__________________________, telefon fix________________________, 

în calitate de titular/ părinte/ reprezentant legal/ împuternicit cu procură autentificată, 

vă rog să îmi aprobaţi  transcrierea şi înregistrarea, în registrele de stare civilă române ,         

a certificatului/extrasului de-naştere/căsătorie/deces-eliberat de autorităţile__________, 

privind pe _______________________________________________________________ 

şi______________________________________________________________________. 

 Anexez certificatul/extrasul, în original şi copie xerox, precum şi traducerea legalizată a 

acestuia. 

 

           Data______.______2022                                                  Semnătura, 

                                                                                       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului primar al oraşului Petrila,  judeţul Hunedoara.                  
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         Dată în faţa mea, 

      Ofiţer de stare civilă  

  _____________________ 

 

  _____________________ 

   (semnătura) 

   ________.________.2022 

                 (data)                         

      

 

DECLARAŢIE 

 

 

 Subsemnatul(a)_________________________________________________________ 

cetăţean român, fiul/fiica lui___________________şi al/a lui__________________________ 

născut(ă) la data de_________________________, în localitatea______________________, 

judeţul____________________, domiciliat(ă) în localitatea Petrila, strada _______________, 

nr./bl.____, apt.____, județul Hunedoara, posesor/posesoare al/a C.I/C.I.P/paşaportului, 

seria_____, nr._________, eliberat de SPCLEP_____________, declar pe proprie 

răspundere şi sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, 

următoarele:minorul/a ________________________________________________________ 

                                                (numele şi prenumele copilului) 

fiul /fiica lui__________________________________şi al____________________________ 

născut/ă la data de____.____.______, în localitatea _______________, ţara______________, 

are domiciliul în localitatea__________________, strada___________________________, 

nr/bl______, sc.______, etj.______ap.______, judeţul________________________________, 

domiciliu înscris în actul de identitate al : ambilor părinţi/mamei/tatălui /tutorelui minorului. 

 Dau prezenta declaraţie spre a îmi servi la Primăria oraşului Petrila - Starea Civilă, în 

dosarul pentru transcrierea actului de naştere al minorului  

___________________________________________________________________________. 

                                          (numele şi prenumele copilului) 

 

 

            Petrila                                                                      Semnătura 

_____._____.2022                                                      __________________  

 

 

 

 

 

 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.      

_______________________________________________________________________________________ 

D.D / D.D   2 ex.                                                 PETRILA  -  HUNEDOARA - ROMANIA 

                                                                           Str. Republicii, nr.196,  Tel./fax.0254/550760 
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                                                                                                 Dată în faţa mea, 

                                                                                             Ofiţer de stare civilă  

                                                                                       _____________________ 

                                                                                            (numele şi prenumele) 

                                                                                       _____________________ 

                                                                                           (semnătura)                                                                                       

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 Subsemnatul(a)_________________________________________________________ 

 fiul/fiica lui________________________şi al/a lui___________________________ 

născut(ă) la data de____._____.______ în localitatea________________________________, 

judeţul________________, domiciliat(ă) în localitatea Petrila, strada __________________, 

nr./bl____, apt.____, judeţul Hunedoara, posesor al C.I/ CIP / paşaport seria_____, 

nr.__________, eliberat de SPCLEP__________ , cetăţean  român, naţionalitate___________, 

studii____________________, în calitate de titular/ părinte/ reprezentant legal/ împuternicit 

cu procură autentificată, declar pe proprie răspundere, că nu am mai solicitat 

transcrierea, înscrierea, reconstituirea sau întocmirea ulterioară în registrele de stare civilă 

române şi că nu mai există un alt certificat de stare civilă transcris sau înscris a   certificatului   

de  naştere/căsătorie/deces, eliberat de autorităţile _______________________________ 

privind naşterea/căsătoria/decesul numitului/numiţilor  ______________________________ 

__________________________________şi________________________________________ 

produsă la data de ____.____.______, în localitatea__________________________________, 

ţara_________________________________.  

 Am luat cunoştinţă de dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod Penal potrivit căruia 

declaraţia necorespunzătoare adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţie şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul în care se va 

constata că există un alt act transcris, înscris sau reconstituit în registrele de stare civilă 

române, prezentul act va fi anulat. 

 Dau prezenta declaraţie spre a-mi servi la Primăria oraşului Petrila - Starea Civilă, în 

dosarul pentru transcrierea actului de naştere/căsătorie/deces al numitului /numiţilor  

______________________________________și____________________________________. 

       (numele şi prenumele persoanei /copilului pentru care se solicită transcrierea) 

 

 

                   Petrila                                                       Semnătura 

          _____._____.2022                                    __________________  

 

 

 
Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

nr. 679/2016.      

_______________________________________________________________________________________ 

D.D / D.D   2 ex.                                                PETRILA  -  HUNEDOARA - ROMANIA 

                                                                           Str. Republicii, nr.196,  Tel.fax.0254/550760 
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CĂTRE, 

REGIA AUTONOMĂ ,,MONITORUL OFICIAL,, 

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI AGENŢII ECONOMICE 

BUCUREŞTI , Strada Şoseaua Panduri nr. 1, bloc P33, parter, SECTOR 5, cod 050651 
I. Subsemnatul (a) …………………………..……….................……………………………………………… 
domiciliat(a) în oraşul Petrila, strada……………………………………,nr/bl……….ap……..judeţul Hunedoara, 
în temeiul art. 411 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, solicit publicarea şi expedierea pe adresa mai sus amintită a unui exemplar, în 
original, din Monitorul Oficial al Romaniei Partea a –III-a , a extrasului de pe cererea mea de schimbare a 
numelui cu următoarele date: 
          Date privind solicitantul: 
A) numele de familie si prenumele ………………………....……..………………………………… 
B) locul si data nasterii ………………………………………….....……………………..………….. 
C) domiciliul …………………………………………………………......…………………….………. 
D)  Numele de familie si prenumele parintilor: 

- mama ………………………………………… 
- tata …………………………………………… 

E) numele ce se solicită a fi schimbat : 
- numele de familie din …………………………..în …………………………………….. 
- prenumele din ……:……………………………..în ……………………….……………. 

  
II.        Prin aceeasi cerere, în calitate de parinti/ (tutore) solicitam a fi schimbate  şi numele copilului 
(copiilor) minor (i), după cum urmează : 
        Date privind pe copiii minori *) 

- numele de familie si prenumele ……………………………………..…………………… 
- locul si data nasterii ……………………………………………………..…..…………….. 

            -    domiciliul …………………………………………………………………..…...…………… 
        Numele de familie si prenumele parintilor: 

- mama ……………………………………………………… 
- tata ………………………………………………….……… 

        Numele ce se solicită a fi schimbat : 
- numele de familie din ………………………….. în ……………………….…..………….. 
- prenumele din …………………………………....în ………………………………………. 

Date privind pe copiii minori **) 
- numele de familie si prenumele …………………………………………...……………… 
- locul si data nasterii ……………………………………………………...………..……….. 

          -    domiciliul ……………………………………………………………………..……………….. 
        Numele de familie si prenumele parintilor: 

- mama ……………………………………………………… 
- tata ………………………………………………….……… 

        Numele ce se solicită a fi schimbat : 
- numele de familie din ………………………….. în ………………………….…………… 
- prenumele din …………………………….…….. în …………………………….………… 

Datele de mai sus sunt conforme cu cele înscrise în certificatele de stare civilă şi buletinele de 
identitate. Această cerere a fost completată în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului Local oraş 
Petrila, judeţul Hunedoara. 

Se anexează recipisa ce reprezintă plata taxei pentru publicarea anunţului şi trimiterea unui 
exemplar din Monitorul Oficial la adresa solicitantului. 
 

                              Data, ……/……/2022                                          SEMNĂTURA, 
 
   PRIMĂRIA ORAŞULUI PETRILA                                    ………………………………… 
             JUDEŢUL HUNEDOARA 
            SPCEP -  STAREA CIVILĂ 
       Dată şi semnată în faţa noastră, 
    Azi, ………………2022   L.S…………………….. 
 
*În caz că se solicită schimbarea numelui pentru mai mulţi copii minori, se vor repeta rubricile de la pct.2,completându-
se datele pentru fiecare copil.  Rubricile necompletate se barează cu linie. 
**ATENȚIE! Formularul se trimite doar după ce a fost avizat de ofițerul stării civile. 
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  Anexa nr.42 

                                                 ROMÂNIA                                                               La metodologie 

                                                                    JUDEŢUL HUNEDOARA                       

                                                            PRIMĂRIA ORAŞULUI PETRILA                   
                                                    Strada Republicii,  Nr. 196, Cod poştal 335800             

                                                               CONSILIUL  LOCAL  PETRILA                                   Nesecret 

Nr.8/26/___/___.___.2022              S.P.C.L.E.P PETRILA – Starea civilă                          Exemplar unic                                                                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________ 
 

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME  

 

 Subsemnatul(a), ___________________________________, născut(ă) la data de _______________ în 

localitatea_______________________ judeţul _______________________, cetăţenia ________________ 

naţionalitate,_______________, de profesie _______________________, titular (ă) al/a actului de identitate  

seria ______nr.____________ domiciliat(ă) în Petrila, strada________________________________ nr._____  

bl._____, ap.______judeţul __________________________ telefon (acasă) ___________________________  

                C.N.P. 
             

S A A L L Z Z N N N N N C 

Vă rog să îmi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ____________________în __________________ 

 şi a prenumelui din _________________________________ în ___________________________________.  

 De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din _______________________________________  

în ________________________________________ pentru următorii copii minori:  

1. _________________________________________________________________________________  
                                                         (numele, prenumele, locul şi data naşterii)  

2. _________________________________________________________________________________  

În susţinerea cererii, menţionez următoarele:  

- Numele anterioare pe care le-am purtat, porecla şi provenienţa lor:  

__________________________________________________________________________________  

Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Date despre solicitant şi rudele acestuia:  

- Starea civilă _____________________________________ ; studii___________________________; 
  (necăsătorit(ă), căsătorit(ă), divorţat(ă), văduv(ă) 

- Părinţii solicitantului:  

Tatăl ______________________________________________  
                 (numele de familie şi prenumele) 

Mama _____________________________________________  
                 (numele de familie şi prenumele) 

Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă  

                              Da                  Nu 

 

- Soţul (sau soţia) ____________________________________________________________________  
                                           (numele şi prenumele)  

       Tatăl soţului ( soţiei)  ___________________________________________________________________ 
                                                                  (numele de familie şi prenumele) 
       Mama soţului (soţiei) ___________________________________________________________________  

- Locul şi data căsătoriei solicitantului(ei) ________________________________________________   

- Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) _____________________________  

- Ocupaţia şi locul de muncă al petiţionarului(ei) la data depunerii cererii 
__________________________________________________________________________________ 

 Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii. 

 Anexez următoarele documente:  

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________ 

 

Data ______._______.2022     Semnătura solicitantului/(ei)  

                    ________________________  


