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COMUNICAT DE PRES.ti

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NASTERE

Directia de Evidenta a Persoanelor a judo Bihor doreste sa reaminteasca cetatenilor
modul In care are loc procedura de eliberare a certificatelor de nastere, conform Legii 119 din
1996 cu privire la actele de stare civila, republicata In 2012.

1.Locul de depunere a documentelor

Astfel, cererea de eliberare a certificatelor de nastere se depune In nume propriu sau
prin imputernicit cu procura speciala, la serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor sau, dupa caz, la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-
teritoriale In a carei raza s-a produs evenimentul.

Daca nasterea s-a produs ill strainatate ~i intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea
diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea local a din
strainatate, intocmirea actului de nastere se face In lara, la serviciul public comunitar local de
evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civil a din cadrul primariei unitatii
administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul parintilor.



2.Documente necesare

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de nastere sunt: declaratia
verbala a persoanelor prevazute la art. 16 din Legea 1191 2006( oricare dintre parinti, iar daca,
din diferite motive, nu 0 pot face, obligatia declararii revine medicuJui, persoanelor care au
fost de fata la nastere, personaluJui desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea
sau oricarei persoane care a Iuat cunostinta despre nasterea copilului), actul de identitate al
marnei si al declarantului, certificatul medical constatator al nasterii si, dupa caz, certificatul
de casatorie al parintilor,

3. Termenul de depunere a documentelor

Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si ill termen de
3 zile pentru copilul nascut mort, de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a
decedat inauntrul termenuJui de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de
la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere.

Cand declaratia de nastere a fost lacum dupa expirarea termenelor prevazute de lege dar
inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea
primaruJui, respectiv a sefului rnisiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera, Daca
declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actuJui se face in
baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele
necesare intocmirii actului de nastere,

4.0bservatii

Minorilor cu varsta de sub 14 ani si minorilor cu varsta de peste 14 ani care nu au avut
niciodata act de identitate, li se elibereaza certificatul de nastere la cererea parintilor sau a
reprezentantuJui legal.Minoriior cu varsta de peste 14 ani, titulari de acte de identitate vor
solicita eliberarea certificatul de nastere in nume propriu.

Persoanelor majore neinregistrate la starea civila, li se elibereaza certificatuJ de nastere
in baza actului intocmit ca urmare a punerii in aplicare a hotararii judecatoresti, definitive ~i
irevocabile, prin care s-a dispus inregistrarea tardiva a nasterii.
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