ROM A N I A
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
DIRECTIA
,

DE EVIDENTA

COM PARTlMENTU
Nr de inregisrrare .,..

,£.,~..,...."

din data de .~~~ ..

A PERSOANELOR

.~;~'

'.~~l

A JUDETULUI
.

L SECRET ARJA T -RELATlI

SIHI

;-~':\

'~<-:
"~j/

'-'

PUBLlCE

D.A \A~

Dosar de arhivare .."." .." .."".
Exemplar l't(,~
Persoana de contact - Responsabil Relatii cu Publicul Monica ignat 0740140090
Pentru publicare ziare locale Crisana, Bihari Naplo, Reggeli Ujsag, Jurnal Bihorean

APROB,

COMUNICAT DE PRESA
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DECESULUI SI

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES

Directia de Evidenta a Persoanelor a judo Bihor doreste sa rearninteasca cetatenilor modul
In care are loc procedura de inregistrare a decesului si eliberare a certificate Ior de deces,
conform art .32 si respectiv art. IOdin Legea 119 din 1996 cu privire la actele de stare civila,
republicata in Monitorul Oficial nr. 339 din 18.05.2012, astfel:
J.inregistrarea

decesului

a) Locul inlocmirii aclulu; de deces
intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ
teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al
decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului, sau, in lipsa acestora,
de catre medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a prod us decesul, sau de catre orice
persoana care are cunostinta despre deces.
b)Documente necesare inregistriirii decesului
certificatul medical constatator al decesului,
documentul de evidenta mi litara ale celui decedat

documentul

de identitate,

si, dupa caz,
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· - cand decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau altor cauze violente,dar si in cazul
gasirii unui eadavru, pentru intocmirea actului de deces e necesara si dovada eliberata de politic si
parchet din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces
c)

Termenul de declarare a decesului

- declararea decesului se face in term en de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, termen
care cuprinde atat ziua In care s-a produs decesul, cat si ziua In care se face declaratia
- in cazul sinuciderii, accidentului sau altor cauze violente, declararea se face in term en de 48 de ore
din momentul decesului sau al gasirii cadavrului, conform art. 33, alin.2. din Legea 119 din 1996 eu
privire la actele de stare civila,

2. Eliberarea certificatului de deces
- pe baza actului de deces se pot elibera certificate de deces membrilor familiei persoanei decedate
sau altor persoane indreptatite, conform art. 10 din Legea 119 din 1996 cu privire la actele de stare
civila
- certificatele de deces se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala
- cererea de solicitare a certificatului de deces se depune la serviciul public comunitar local de
evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrative teritoriale care are in pastrare registrul
de stare civila, sau de la domiciliul ori resedinta petitionarului.
- eliberarea altor certificate in locul celor pierdute, sustrase, distrusesau deteriorate este supusa taxei de
timbru, potrivit legii.
- certificate le de stare civila eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ teritoriale care a
inregistrat actele si faptele de stare civila.sunt valabile si in strainatate, conform art. 10, alin. 7 din
Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila., republicata in Monitorul Oficial nr. 339 din
18.05.2012.
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