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Eliberarea certificatului de naştere

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor, doreşte să reamintească cetăţenilor, modul în care
are loc procedura de eliberare a certificatului de naştere, conform Legii 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 339, partea I, din 18 mai 2012, şi H.G.64/
2011 privind aprobarea Metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 151 din 2 martie 2011.
Conform art.10 din Legea 119/ 1996, eliberarea certificatelor de naştere, se face pe baza actelor de
naştere, putând fi date, titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora. Certificatele de naştere se pot
elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială. În certificatele de naştere nu vor fi preluate
titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.
Cererea de eliberare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după
caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la
domiciliul ori reşedinţa petiţionarului.
În cazul în care, registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta
îl solicită serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primarului unităţii
administrativ-teritoriale competente, în termen de 3 zile.
Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de
timbru, potrivit legii. Cazurile speciale de eliberare a certificatului de naştere sunt prevăzute de art. 17-19
din Legea 119/1996.
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