ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite,
personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată.
Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li
se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.
Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de
stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului;
dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la
structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc
datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilă se
face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie,
după caz.
Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate
registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de
stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând
unitatea administrativ-teritorială unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare
civilă, pentru identificarea acestuia.
În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei
îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea
noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta
a fost pierdut, furat sau distrus.
Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite
cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.
Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub
interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor
soţi.
Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot
elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane
îndreptăţite.

