Nu se percep taxe de urgenţă !

ANEXA nr. 33
Înregistrat la nr. …………….
din ……………….20........

Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă delegat
………………………..

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul

(a),

.................................................,

fiul

(fiica)

lui

....................... şi al/a ......................, născut(ă) la data de ................................ în
........................

Judeţul/sectorul

……......................,

domiciliat(ă)

în

…………...................., str. ....................................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et.
....., ap. ..... Judeţul/sectorul ..............................., posesor/posesoare al/a actului
de

identitate…………........seria

......

nr.

........................,

eliberat

de

………......................, vă rog să îmi aprobaţi transcrierea şi înregistrarea, în
registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de .....................,
eliberat de autorităţile .................... privind pe …………………..........................
şi .............................................................................
Anexez certificatul (extrasul), în original şi fotocopie, precum şi
traducerea legalizată a acestuia.
Sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului U.E.
679/2016?

□ DA
□ NU

Dacă nu aţi bifat căsuţa „DA”, formularul nu va fi luat în considerare !

Data..........................
Semnătura
..........................
Domnului primar al municipiului BAIA MARE, judeţul MARAMUREŞ

Nu se percep taxe de urgenţă !

Documentele necesare sunt specificate pe verso →

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA
TRANSCRIERII CERTIFICATULUI
DE NAŞTERE
- ORIGINAL - apostilat sau supralegalizat (dacă se impune);
- 2 TRADUCERI AUTENTIFICATE-notar român
- 2 FOTOCOPII AUTENTIFICATE A CERTIFICATULUI-notar român
- 2 FOTOCOPII CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
- 2 FOTOCOPII ACTE DE IDENTITATE PĂRINŢI ( în termen de valabilitate)
- 2 FOTOCOPII *CERTIFICAT DE NAŞTERE PĂRINŢI (dacă nu sunt căsătoriţi)
*dacă unul dintre părinţi este cetăţean străin: fotocopie şi traducere legalizată a acestuia, apostilat

sau supralegalizat- dacă se impune
- 2 TIMBRE FISCALE ÎN VALOARE DE 2 LEI

Nu sunt admise certificate de naștere plastifiate.

Dacă e cazul: Procura specială (să contină: obiectul mandatului, respectiv
depunerea cererii de transcriere a certificatului de naştere privind pe..... eliberat de
autorităţile ....... si ridicarea certificatului de naştere românesc de la Primaria Baia
Mare,de menţionat domiciliul copilului din România (..identic cu cel din actul de identitateparinte), faptul că părintele/părinţii nu au mai solicitat transcrierea/înscrierea
certificatului de naştere în registrele de stare civilă române)
Procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice
sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:



documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei la Haga la 5 octombrie 1961 SE
APOSTILEAZĂ (necesită 2 forocopii autentificate şi 2 exemplare traducere legalizată-la notar român);



documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de
supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective; (2X copie şi
traducere legalizată-notar român);



documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează (2X copie şi traducere legalizatănotar român);

