
 
    Verificat identitatea solicitantului                                            Înregistrat la nr. ������. 
               Ofiţer de stare civilă,                                                     din �����������... 
             ���������� 
                          L.S. 

Doamna primar, 

 
 
Subsemnatul(a)___________________________________________, în calitate de 
__________________fiul (fiica) lui ______________ şi al ___________________ 
născut(ă) la data de ________________în localitatea __________________ , judeţul 
____________________ domiciliat(ă) în CUMPĂNA, str._________________ nr. _____ 
judeţul CONSTANȚA, posesor(oare) al(a) actului de identitate  _____ seria _____ nr. 
____________, eliberat de către ____________________ la data _________________ 
telefon ______________,vă rog să-mi aprobaţi transcrierea, în registrele de stare civilă 
române, a certificatului(extrasului) de NASTERE, eliberat de autorităţile din 
___________________________ țara___________________________ privind pe 
_______________________________________________ nascut la data de 
_____________________________in localitatea ___________________ tara 
_____________________  fiul(fiica) lui ___________________________________ 
si______________________________________________ . 
Menţionez că certificatul (extrasul) de nastere nu a fost transcris, înscris sau 

reconstituit în registrele de stare civilă române, până în prezent. 
 
   Anexez următoarele: 

- certificatul(extrasul) de nastere în original, copie, precum şi traducerea legalizată a 
acestuia; 

- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 

  Data ………………….                                                  Semnătura,  
 
 
 Eliberat certificat de : 
nastere seria ………..nr ………………                                        Am primit certificatul  
              solicitat 
         

                                                                                                                        Semnătura                                                    
Data …………………………………….                        ………………………………… 
      Ofiţer de stare civilă 
…………………………….                                     
                      
 
 
 
 



    Verificat identitatea solicitantului                                            Înregistrat la nr. ������. 
               Ofiţer de stare civilă,                                                     din �����������... 
             ���������� 
                          L.S. 

Doamna primar, 

 
 
Subsemnatul(a) …………………………………………………, în calitate de 
…………………………………, fiul (fiica) lui ……………………………. şi al 
…………………………, născut(ă) la data de ………………….. în localitatea 
…………………………….., judeţul …………………………, domiciliat(ă) în 
………………………, sat(str.) ………………... nr. …, ap. …..., judeţul/ţara 
………………, posesor(oare) al(a) actului de identitate  …………………….. seria …….. 
nr. ………………...., eliberat de către ………………………….., telefon 
………………….,vă rog să-mi aprobaţi transcrierea, în registrele de stare civilă române, a 
certificatului(extrasului) de CASATORIE eliberat de autorităţile din 
…………………………………………………..., tara…………………………. privind pe 
…………………………………..…… si.............……………………………………. 
Menţionez că certificatul (extrasul) de casatorie nu a fost transcris, înscris sau 

reconstituit în registrele de stare civilă române, până în prezent. 
 
   Anexez următoarele: 

- certificatul(extrasul) de casatorie  în original, copie, precum şi traducerea legalizată a 
acestuia; 

- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 

  Data ………………….                                                  Semnătura,  
 
 
 Eliberat certificat de  
căsătorie: 
 seria ………..nr ………………                                        Am primit certificatul  
              solicitat 
         

                                                                                                                        Semnătura                                                                                   
Data …………………………………….                        ………………………………… 
      Ofiţer de stare civilă 
…………………………….                                     
                                                                     
            
 
 
 
 
 



 
Verificat identitatea solicitantului                                            Înregistrat la nr. ������. 
               Ofiţer de stare civilă,                                                     din �����������... 
             ���������� 
                          L.S. 

Doamna primar, 

 
 
Subsemnatul(a) …………………………………………………, în calitate de 
…………………………………, fiul (fiica) lui ……………………………. şi al 
…………………………, născut(ă) la data de ………………….. în localitatea 
…………………………….., judeţul …………………………, domiciliat(ă) în 
………………………, sat(str.) ………………... nr. …, ap. …..., judeţul/ţara 
………………, posesor(oare) al(a) actului de identitate  …………………….. seria …….. 
nr. ………………...., eliberat de către ………………………….., telefon 
………………….,vă rog să-mi aprobaţi transcrierea, în registrele de stare civilă române, a 
certificatului(extrasului) de DECES, eliberat de autorităţile din 
…………………………………………………..., privind pe 
………………………………………..…………………………………………….. nascut la 
data de ………………………………… in localitatea……………………, 
tara……………………………….., fiul lui ……………………………………. 
si.............……………………………………. 
Menţionez că certificatul (extrasul) de deces nu a fost transcris, înscris sau reconstituit 

în registrele de stare civilă române, până în prezent. 
 
   Anexez următoarele: 

- certificatul(extrasul) de deces în original, copie, precum şi traducerea legalizată a 
acestuia; 

- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 
- ............................................................................................................. 

  Data ………………….                                                  Semnătura,  
 
 
 Eliberat certificat de : 
deces seria ………..nr ………………                                        Am primit certificatul  
              solicitat 
         

                                                                                                                        Semnătura                                     
Data …………………………………….                        ………………………………… 
      Ofiţer de stare civilă 
…………………………….                                     
                      
                                     


