ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA
MENŢIUNII DE DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN
STRĂINĂTATE
Sentinţa de divorţ (din străinătate) rămasă definitivă, cu apostila, original
şi xerocopie;
2. Sentinţa de divorţ rămasă definitivă, cu apostilla , tradusă în limba română
şi legalizată la Notariat;
3. Dacă nu este specificat în sentinţa de divorţ numele soţilor după desfacerea
căsătoriei, declaraţii notariale de la ambii soţi cu privire la numele de
familie pe care doresc să îl poarte în urma desfacerii căsătoriei;
4. Pentru sentinţele pronunţate în ţările care nu sunt membre în U.E. sentinţa
civilă trebuie recunoscută de Tribunalul competent ;
5. Pentru cetăţenii români cu domicilul în străinătate este necesară adeverinţa
de la SPCLEP din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară;
6. Cerere tip (Anexa nr. 26) de la SPCLEP, biroul de stare civilă, prin care se
solicită aprobarea operării menţiunii de divorţ pe actul de naştere;
7. Procură specială (dacă este cazul) ;
8. Taxă timbru 1 leu;
9. Dosar plic
1.

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de stare civilă.
•

•

•

PROCURA poate fi dată la la un notar din străinătate, caz în care procura
trebuie să conţină: Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau
dacă ţara nu este membră a Convenţiei de la Haga, Supralegalizarea
semnăturii de către oficiul consular român din ţara respectivă.
PROCURA poate fi întocmită la misiunea diplomatică sau oficiul consular
de carieră al României din ţara în care mandantele îşi are domiciliul,
reşedinţa, ori se află temporar.
PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
- Numele, prenumele şi domiciliul mandantelui;
- Numele, prenumele şi domiciliul mandatarului;
- obiectul mandatului, care trebuie să fie special (persoana
împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi in vederea depunerii
documentelor, pentru înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de
căsătorie şi/sau de naştere).

Cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la Inspectoratul Naţional
pentru Evidenţa Persoanelor – Serviciul Central de Stare Civilă, de către
primăria care a primit-o, însoţită de actele menţionate mai sus, după care se
înscrie menţiunea corespunzătoare şi se eliberează noile certificate, după caz.

