ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA MENŢIUNII DE
SCHIMBARE DE NUME
•
•
•

•

•
•
•
•

Cerere tip ( de la SPCLEP, biroul de stare civilă) ;
Actul de schimbare a numelui (din străinătate) în original şi xerocopie legalizată (o
copie pentru fiecare certificat) ;
Traducere autentificată în limba română în original şi copii xerox (o copie pentru
fiecare certificat);
Dovada privind statutul juridic faţă de statul român se eliberează de Direcţia
Generală de Paşapoarte – Serviciul Probleme de Migrări şi Cetăţenie- str. Nicolae
Iorga, nr. 29, Sector 1 Bucureşti ( în situaţia în care nu se poate face dovada
cetăţeniei române) ;
Copia xerox a paşaportului străin;
Copia xerox a paşaportului românesc, dacă este cazul;
Copia certificatelor de stare civilă ale persoanei pentru care se solicită înscrierea
menţiunii (naştere/căsătorie);
Procură specială , dacă este cazul;

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere şi/sau de căsătorie ale
solicitantului.
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.
Notă:
PROCURA poate fi dată 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 atât în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea menţiunii, cât şi a
ridicării noilor certificate de la starea civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale
acestora).
•

