ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR DE CĂSĂTORIE ŞI DIVORŢ ÎNTERVENITE ÎN STRĂINĂTATE
Art. 93 din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie

de stare civilă
Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere







Cererea de înscriere a menţiunilor se poate face personal sau prin împuternicit cu procură specială
autentificată şi se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de
naştere;
Certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original;
Copii ale certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
Traducerea legalizată a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
În situaţia în care din certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în
timpul căsătoriei se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, sau numai a soţului care
solicită înscrierea menţiunii, din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în
timpul căsătoriei (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau
supralegalizată, după caz);
 Hotărârea străină, în fotocopie;
 Traducerea hotărârii străine, în fotocopie;
 Hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă
şi irevocabilă, în original;
 Hotărârea străină, în original;
 Traducerea legalizată a acesteia, în original;


Fotocopia certificatului de naştere al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
 Fotocopia actului de identitate sau a paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al
persoanei interesate;
 Procura specială în original;



În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ,
se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, sau din partea soţului care solicită
înscrierea menţiunii, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să-l
poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să
fie apostilată sau supralegalizată, după caz);

