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CUPRINS

Compartimentul IMPOZITE ŞI TAXE
IT.1
IT.2
IT.3
IT.4
IT.5
IT.6

Eliberarea certificatelor fiscale pentru mijloace de transport
Eliberarea certificatelor fiscale
Înregistrarea unui imobil dobândit
Înscrierea mijloacelor de transport
Eliberarea acordurilor de funcţionare
Emiterea autorizaţiei de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii

Compartimentul URBANISM
Certificat de urbanism
Autorizaţie de construcţie/desfiinţare
Prelungire certificate de urbanism emisePrelungire Autorizaţii de construcţie/desfiinţare
Preluare comunicări privind începerea executării lucrărilor
Autorizație de branșament pentru:
SC ELECTRICA SA
U.7
Adeverinţe necesare cetăţeanului în relaţia cu OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ (O.C.P.I.)
U.8
Aviz tehnic pentru plan urbanistic

U.1
U.2
U.3
U.4
U.5
U.6

Compartimentul AGRICOL
A.1
Cereri pentru redobândirea terenului intravilan aferent construcţiei, conform Legii
18/1991 art. 23 şi 36, eliberare Ordinul Prefectului
A.2
Eliberarea certificatului de producător.
A.3
Eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii cărţii de identitate.
A.4
Eliberarea adeverinţelor de teren, animale, etc înscrise în Registrul Agricol sau alte
adeverinţe privind fondul funciar, necesare după caz pentru a beneficia de diverse
ajutoare de tip social (dosar Şomaj, burse şcolare etc).
A.5
Eliberarea adeverinţelor pentru Notariat/O.C.P.I. (terenul face sau nu obiectul Legilor
fondului funciar 18/1991, 1/2000 si 247/2005 titlul IV.
A.6
Adeverinţă pentru atestarea vechimii în muncă a foştilor angajaţiilor CAP.
A.7
Înregistrarea vehiculelor de tip ATV / vehicul cu tracţiune animală / tractor / moped /
utilaje autopropulsate-.
A.8
Radierea vehiculelor de tip ATV / vehicul cu tracţiune animală / tractor / moped /
utilaje autopropulsate.

Compartimentul ASISTENȚĂ SOCIALĂ
AS.1 Alocaţia familială complementară Şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
conform OUG nr. 105/2003
AS.2 Alocaţiei de stat pentru copii conform Legii nr. 61/1993
AS.3 Plasament la rude sau alte familii/persoane
AS.4 Încredinţare la familii sau persoane
AS.5 Venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001
AS.6 Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei conform OUG Nr. 5/2003
AS.7 Idemnizaţia de creștere copil
AS.8 Luarea în evidenţă a persoanelor cu handicap în vederea acordării drepturilor conform
legislaţiei în vigoare şi angajarea asistenţilor personali pentru aceştia
AS.9 Emiterea Legitimaţiei card pentru locurile de parcare
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Compartimentul STARE CIVILA
Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 - Înregistrarea
naşterii
SC.2
Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 - Înregistrarea
căsătoriei
SC.3
Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 - Înregistrarea
decesului
SC.4
Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 - Înregistrarea
actelor întocmite în străinătate
SC.5 Schimbarea de nume pe cale administrativă a persoanelor fizice, conform OG Nr.
41/30.01.2003
SC.6
Eliberarea certificatelor de stare civilă
SC.7 Rectificarea actelor de stare civilă
SC.8
Înregistrarea divorţului prin acordul părţilor
SC.1

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti

Compartimentul IMPOZITE ŞI TAXE
Program de lucru cu publicul: de luni până joi între 08 si 15 Soluţionări
specifice serviciului:
IT. 1
Eliberarea certificatelor fiscale pentru mijloace de transport
IT.2
Eliberarea certificatelor fiscale
IT.3
Înregistrarea unui imobil dobândit
IT.4
Înscrierea mijloacelor de transport
IT.5
Eliberarea acordurilor de funcţionare
IT.6
Emiterea autorizaţiei de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii

IT.1 Eliberarea certificatelor fiscale pentru mijloace de transport
Acte necesare:

Copie după cartea de identitate a mijlocului de transport

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 2 zile lucrătoare de la data înregistrării
Model cerere: Da
IT.2 Eliberarea certificatelor fiscale Acte necesare:







Cerere tip
Extras C.F. (nu mai vechi de 30 zile) - copie Xerox
Titlu de proprietate - copie Xerox - după caz
Plan de amplasament
Proces verbal de vecinătate
Dovada achitării impozitului şi taxelor la zi (chitanţă, ordin de plată)

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 2 zile lucrătoare de la data înregistrării
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Model cerere - persoane fizice:
Nr. de înregistrare ....................... / .................................
CERERE
PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL
LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE *)
D-le Primar,
Subsemnatul(a)
........................................................................... domiciliat(ă) în
..................................... , strada ..........................................., nr ............ , bl ........ ,sc ........... ,
et.......... , ap ....... , în calitate de proprietar / coproprietar / mandatat / executor1 / moştenitor2
în baza act .............................., legitimat(ă) prin B.I./ C.I./ C.I.P. / Paşaport Seria ................
nr. ................,C.N.P .................................... , solicit eliberarea unui certificat privind
situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru rolul nominal unic nr.3 ............................
• pentru bunurile imobile situate la adresele:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
•
pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
fiindu-mi necesar pentru:
a)Înstrăinare bunuri (descrierea obiectului de înstrăinat)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b)Alte destinaţii
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Semnătura .........................

Data...................................

______________________
1.
Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/ bancari.
2.
Moştenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
3.
Dacă se cunoaşte.
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„Model cerere - persoane juridice:
Nr. de înregistrare ............................ / ....................................
CERERE
PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND
IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU
PERSOANE JURIDICE
D-le / D-nă DIRECTOR,
Date de identificare ale persoanei juridice:
Subscrisa .................................................................................. CUI ................................... ,
adresa sediu social: strada ...................................... , nr ........... , bl ........... , sc ......... , et ....... , ap ..... ,
judeţ .................telefon .......................... fax ................... adresa e-mail ........................................... ,
înregistrată la Registrul Comerţului .................... la numărul .................................
Pentru
punctul
de
lucru ..........................................................................
CUI ...................................... , adresa: strada ........................................ , nr ............... , bl.................,
sc .............. , et ............... , ap ....... judeţ .... telefon ................................... fax ................... adresa email .......... , înregistrată la Registrul Comerţului ...................................... la
numărul ................................
Reprezentată prin dl/d-na ........................................................... , în calitate de
.................................. posesor al C.I./B.I seria .......... nr ......................... eliberat de
.................................................. la data ......................
Solicit eliberarea unui certificat fiscal privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local,
pentru
a
servi la : .............................................................................................
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal că la data prezentei
cereri, societatea nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la
organul fiscal.
În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile
societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare
clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor
solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea
situaţiei fiscale.
Prenumele şi numele: ...............................
Calitatea: .................................................
Semnătura şi ştampila .........................
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IT.3

Înregistrarea unui imobil dobândit

Acte necesare:
 Cartea de identitate (persoane fizice) sau certificatul unic de înregistrare (persoane juridice)
-Copie Xerox
 Declaraţia de impunere tip (se depune in termen de 30 zile de la data
dobândirii) S
Extras C.F.
 Contract de vânzare-cumpărare - Copie Xerox

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: pe loc
Model cerere: Declaraţia de impunere tip se solicită de la Serviciul Impozite şi taxe
IT.4

Înscrierea mijloacelor de transport

Acte necesare:
 Cartea de identitate mijloace de transport + Carte de identitate în cazul persoanelor fizice
sau certificatul unic de înregistrare (persoane juridice) -Copie Xerox
 Declaraţia de impunere tip (se depune în termen de 30 zile de la data dobândirii)
 Factura sau contractul de vânzare-cumpărare - Copie Xerox

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: pe loc
Model cerere: Declaraţia de impunere tip se solicită de la Serviciul Impozite şi taxe
IT.5

Eliberarea acordurilor de funcţionare pentru exerciţiile comerciale
conform legii 650/2002

Acte necesare:










certificatul de înmatriculare şi cod fiscal (CUI) pentru sediu şi punct de lucru, statut
autorizaţie persoană fizică sau întreprinderi familiale - legea 300/2004
extras C.F. (nu mai vechi de 30 zile)
contract de închiriere sau comodat - dacă este cazul
dovada schimbării destinaţiei spaţiului (la spaţiile din clădirile colective - acordul legalizat
alproprietarilor cu care se învecinează)
plan de situaţie scara 1:500
plan de încadrare
planul punctului de lucru scara 1:500
certificate de urbanism pentru schimbare destinaţie spaţiu

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 30 de zile lucrătoare
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Model cerere:

CATRE,
PRIMĂRIA COMUNEI Avramesti
Subsemnatul/a _____________________ domicilat/ă în localitatea __________ , str.
_______________________ , nr. ______ , posesor al C.I/B.I __ ______ , în calitate de
______________________ al agentului economic _______________________ rog a-mi
elibera acordul de funcţionare conform legii 650/2002.
Telefon : ________________
Data,
Semnătura
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IT.6 Emiterea autorizaţiei de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii pentru
persoane fizice/juridice
Acte necesare pentru persoane fizice:
Documente în original:
 Cerere tip
 Cartea de identitate
Documente in copie:
 Documentaţia de autorizaţie de construire şi Cartea tehnică a imobilului
Extras C.F.
Plan de situaţie
Plan de încadrare
Autorizaţia de construire
Acte necesare pentru persoane juridice:
Documente în original.
 Cerere tip
 Cartea de identitate
 Notă contabilă cu valoarea construcţiei
Documente in copie
 Documentaţia de autorizaţie de construire şi Cartea tehnică a imobilului
Extras C.F.
Plan de situaţie
Plan de încadrare
Autorizaţia de construire

Număr exemplare dosar de depus: 1 exemplar depus în original; se fac câte două copii
Xerox doar după actele menţionate mai sus şi originalele se restituie beneficiarului.
Termen de eliberare legal: 30 de zile
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Model cerere - persoane fizice:
Nr. ________ din

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE A OBIECTIVULUI
DE INVESTIŢII

Subsemnatul __________________________________ , domiciliat în localitatea ___________
str. ____________________________________________ , nr. _______, cod _______________
postal _______, posesor al B.I./C.I. seria __________ , nr. _________ , vă rog să-mi calculaţi taxa e
regularizare pentru investiţia __________________________________ din localitatea
_________________ , str.________________________ , nr. ______,
cod
postal
_________________ construită cu respectarea Autorizaţiei de Construire nr. __________ din data
_________________ , emisă de Primăria Avramesti.
Declar pe proprie răspundere că la data semnării prezentei nu sunt litigii asupra
imobilului înscris în C.F. nr. _______ , localitatea _____________ , nr.top ______ .

Data,

Investitor,

______________________________________________________________________
Model cerere - persoane juridice
Nr. ________ din
CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE A OBIECTIVULUI
DE INVESTIŢII

Subscrisa ___________________________________ , cu sediul în localitatea
____________ ,
str. ___________________________ ,
nr. __________ ,
____________ cod
postal _____________ , având următoarele date de identificare fiscală CUI ___________ ,
J __ /____ / ____ , reprezentată prin dl/d-na _______________ în calitate de _______________ , vă
rog să-mi calculaţi taxa de regularizare pentru investiţia ________________________________ din
localitatea __________________, str. _________________________ , nr. ______ , cod
postal _______ construită cu respectarea Autorizaţiei de Construire nr. ____________ din data
emisă de Primăria Comunei Avramesti.
Declar pe proprie răspundere că la data semnării prezentei nu sunt litigii asupra imobilului
înscris în C.F. nr. ________ , localitatea _____________ , nr.top./cad. _____ .

Data,

Investitor,

L.S.
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Compartimentul URBANISM
Serviciu alcătuit din 1 persoană responsabilă:
•
Referent tehnician urbanism
Program de lucru: de luni până joi între 8 AM si 1530 PM
vineri între 8 AM si 1400 PM
Soluţionări specifice serviciului:
Certificat de urbanism
U.1
U.2
Autorizaţie de construcţie/desfiinţare
Prelungire certificate de urbanism emise
U.3
Prelungire Autorizaţii de construcţie/desfiinţare
U.4
U.5
Preluare comunicări privind începerea executării lucrărilor
Autorizație de branșament pentru:
U.6
■ ELECTRICA SA
U.7
Adeverinţe necesare cetăţeanului în relaţia cu OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ (O.C.P.I.)
U.8
Aviz tehnic pentru plan urbanistic

U.1 Certificat de urbanism
Acte necesare:
 Cerere tip (la camera 16 sau 18)
 Copie Xerox C.F.
 Plan de încadrare în zonă
 Plan de situaţie existent al parcelei cu vecinătăţile acesteia şi calea de acces vizat de
topograf autorizat
 Copie C.F. drum/cale acces (în cazul celor private)
 Plan de situaţie propus
 Documentaţie dezmembrare/unificare (doar în cazul dezmembrărilor şi unificărilor)
 Copie C.I./B.I.
 Chitanţă care să ateste plata la casieria Primăriei Avramesti a taxei de emitere a
certificatului de urbanism (valoarea se stabileşte în funcţie de suprafaţa terenului)
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 30 zile lucrătoare
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Model cerere:
Către,
PRIMARIA COMUNEI Avramesti
CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism

Subsemnatul 1) _____________________________________________ | ___________ ,
CNP
cu domiciliul/sediul 2) în judeţul _______________________ ,
municipiul/oraşul/comuna ______________ , satul __________________ , sectorul _________ , cod poştal
_________ , str. ______________________________nr. ________ , bl. _______ , sc. ____ , et. _____ , ap.
______ ,telefon/fax ______________________________________ ,e mail ___________________________ ,
în calitate de /reprezentant al _______________________________CUI _______________ ,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea Certificatului de Urbanism, in scopul
[ ] 1. Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrariolor de constructii, in conformitate cu
prevederile art.3 alin. (1) din Lege, privind: [ ] 1.1. Lucrari de construire [ ] 1.2. Lucarari de desfiintare
[ ] a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie
sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptie celor
prevazute la art. 12 din Legea 50/1991;
[ ] b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii
reperezentand monumente istorice, stabilite potrivit legii;
[ ] c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare, si reabilitare privind
caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare,
lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de
infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau
termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
[ ] d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a
spatiilor publice;
[ ] e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea sudiilor geotehnice si prospectiunilor geologice,
proiectarea si deschiderea exploatarii de cariere si balasteire, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor
exploatari de suprafata sau subterane;
[ ] f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare in vederea organizarii executarii
lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 din Legea 90/1991; [ ] g) organizarea de tabere de corturi, casute sau
rulote
[ ] h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile
si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexe gospodaresti ale
exploatatiilor agricole situate in extravilan; [ ] i) cimitire-noi si extinderi;
[ ] 2. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara:
[ ] vanzari, [ ] cumparari, [ ] concesionari, [ ] cesionari,
[ ] dezmembrari, [ ] parcelari,
[ ] comasari, [ ] partaje, [ ] succesiuni etc.
[ ] 3. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucarilor publice
[ ] 4. Cereri in justitie
[ ] 5. Alte scopuri prevazute de lege
pentru imobilul [ ] teren şi/sau [] construcţii, situat în judeţul ________________ , municipiul/oraşul/comuna
____________ , satul ____________ , sectorul ______ , cod poştal _____________ , str.
________________ nr. _____ , bl. _______ , sc. _____ , et. _____ , ap. ______ , sau identificat prin 3)
În sprijinul identificării imobilului anexez :
[ ] planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1: ______ , precum şi extrasul de carte funciară pentru
informare, eliberate de OCPI 4);
[ ] _____________________________________________________________
Suprafaţa terenului şi/sau construcţiei pentru care solicit certificatul de urbanism este de ___________ m2.
Data ________________

Semnătura 5)
L. S.
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PRECIZĂRI privind completarea
formularului "Cerere pentru emiterea
certificatului de urbanism"
1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoană fizică; sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a
calităţii solicitantului în cadrul firmei.
2) Domiciliul/sediul firmei:
Pentru persoană fizică:
- se completează cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoană juridică:
- se completează cu date privind sediul social al firmei.
3) Alte elemente de identificare:
În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau
topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000,
după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru
identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:
- localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu
dispune altfel; sau
- elemente de reper, general cunoscute ; sau
- numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol ; sau
- plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în
zonă.
4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:
Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500,
după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:
Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare
actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
5) La rubrica "Semnătura":
- se va înscrie şi în clar numele solicitantului : persoană fizică sau reprezentant al persoanei
juridice.
* în cazul în care un dosar este incomplet, în termen de 15 zile i se comunică solicitantului
motivul amânarii procedurii pentru a putea aduce completările.
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U.2 Autorizaţie de construire/desfiinţare
Acte necesare:
 Cerere tip şi anexă
 C.F. în original (nu mai vechi de 30 de zile)
 Copie C.I./B.I.
 Copie certificat de urbanism
 Avize si acorduri specificate in certificatul de urbanism
 Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire/desfiinţare (DTAC)
 Chitanţă care sa ateste plata la caseria Primăriei Avramesti a taxei de emitere a
autorizaţiei de construire/desfiinţare (valoarea este de 0.5% din valoarea
construcţiei)
Număr exemplare dosar de depus: 2
Termen de eliberare legal: 30 de zile lucrătoare
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Ghidul cetăţeanului din comuna
Avramesti Model cerere:

Către,
PRIMARUL COMUNEI
Avramesti

CERERE
pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Subsemnatul 1) _____________________________________________________________ , CNP
__________________________ cu domiciliul
2)/sediul în
judeţul ________________________,
municipiul/oraşul/comuna __________________ , satul _____________ , sectorul ___ , cod poştal
_____________ , str. _____________________________ nr. ____ , bl. ____ , sc.___ , et. ___ , ap. ___
,
telefon/fax _____________________ , e-mail ________________________ , în calitate de /reprezentant al
____________________________ CUI _________________ ,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ___________________________________
municipiul/oraşul/comuna _____________________ , satul ________________ , sectorul _____ , cod
poştal _____________ , str. ________________________ . nr. ____ , bl. ______ , sc. ___ , et. ____ , ap.
Cartea funciară 3) _______________________________________________________
Fişa bunului imobil ______________________________________________________
sau nr. Cadastral ________________________________________________________ ,
în vederea excutării lucrărilor de 4)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________
în valoare de 5) : ______________________________________________
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.),
respectiv de desfiinţare a construcţiilor (D.T.A.D.) nr. 6) ______________ din _____________ [denumirea
documentaţiei] ____________________a fost elaborată de ________________________
cu sediul în judeţul __________________ municipiul/oraşul/comuna _____________________ sector/satul
_______ cod poştal ____________ , str. ____________ nr. _____ , bl.___ sc. ___________ , et. ___ ,
ap. ____ , respectiv de _________ - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură,
înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. _____________ , în conformitate cu prevederile Legii nr.
184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei
teritoriale __________ a Ordinului Arhitecţilor din România.
Verificarea Documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuată de
7) ____________________________________
5. Cerinta E ____________________________
1. Cerinta A ___________________________
6. Cerinta F ____________________________
2. Cerinta B ___________________________
3. Cerinta C ___________________________
7. Cerinta Af ___________________________
4. Cerinta D ___________________________
Durata estimată a executării lucrărilor solicitată este de .................. luni/zile, în baza prevederilor
Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) - anexată prezentei, conform graficului de execuţie, semnat şi
parafat de proiectant, anexat prezentei.
Anexez la prezenta cerere:
a) Certificatul de urbanism nr. ______ / ______________ emis de ______________ (copie)
b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi
extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată) _____
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c) Documentaţia tehnică - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., după caz, compusă din:
_______________________________________________________ (2 exemplare originale)
La elaborarea Documentaţiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autorităţii
publice pentru protecţia mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.
d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: _____________________
d.2) avize şi acorduri privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, sănătatea populaţiei:
_______________________________________________________________________________
d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor deconcentrate ale
acestora: _____________________________________________________
d.4) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie): _______________________________
d.5) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente - consolidare,
modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie -, după caz (1 exemplar copie);
d.6) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenţie la clădiri existente în vederea creşterii
performanţei energetice (1 exemplar copie);
d.7) referatele de verificare a documentaţiei privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii,
corespunzător categoriei de importanţă a construcţiei (câte 1 exemplar copie)
______________________________________________________________________________________
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie);
f) dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar copie).
g) documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie);
h) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare", completată cu toate elementele
necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (2 exemplare originale)
Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să
respect, în cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia
de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.

Data _________________

Semnătura ___________
L.S.
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ANEXĂ
la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Capitolul 1 - Tipuri de lucrări
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991*1)
[ ] a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare
de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora,
cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;
[ ] b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la
construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;
[ ] c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare
privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările
tehnicoedilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare,
lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport,
distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor
existente;
[ ] d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de
amenajare a spaţiilor publice;
[ ] e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor
de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane;
[ ] f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării
executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. dA1) din Legea nr. 50/1991;
[ ] g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
[ ] h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere
situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele
gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
[ ] i) cimitire - noi şi extinderi.
[ ] j) lucrări de desfiinţare a construcţiilor de la lit. a)-h).
Capitolul 2 - Categorii de construcţii*1):
[ ] construcţii de locuinţe
[ ] construcţii hidrotehnice
[ ] construcţii pentru instituţii publiceşi servicii:
[ ] construcţii pentru îmbunătăţiri funciare
[ ] pentru sănătate
[ ] construcţii tehnico-edilitare
[ ] pentru asistenţă socială
[ ] construcţii pentru pompieri
[ ] pentru învăţământ
[ ] construcţii cu caracter special
[ ] pentru cultură
[ ] construcţii cu funcţiuni comasate
[ ] pentru turism
[ ] reţele edilitare:
[ ] pentru culte
[ ] apă
[ ] pentru administraţie şi finanţe
[ ] canalizare
[ ] pentru comerţ
[ ] energie electrică
[ ] pentru servicii
[ ] termice
[ ] pentru sport
[ ] gaze
[ ] pentru recreere
[ ] telecomunicaţii
[ ] construcţii agricole şi zootehnice
[ ] amenajări exterioare:
[ ] construcţii industriale
[ ] amenajarea şi consolidarea terenului
[ ] construcţii pentru depozitare
[ ] străzi, alei, platforme, parcaje, garaje
[ ] construcţii pentru transporturi
[ ] spaţii libere şi mobilier exterior
[ ] construcţii pentru telecomunicaţii
[ ] spaţii verzi, împrejmuiri
[ ] construcţii energetice
[ ] construcţii cu caracter provizoriu.
*1) Se introduce "X" în casetă
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Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile
a) Suprafaţa terenului _________m2
b)Situarea terenului faţă de străzile adiacente ___________
c) Procentul de ocupare a terenului - POT*2): existent __ % propus ____ %
d)Coeficientul de utilizare a terenului - CUT*2): existent propus _____
e) Alinierea construcţiilor:
• Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la m.
• Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi
sunt:
de m faţă de limita de proprietate din _______ ;
de ____ m faţă de limita de proprietate din __ ;
de ____ m faţă de limita de proprietate din _ .
f) Numărul de corpuri de clădiri _ , din care: existente ____ . desfiinţate ____
menţinute ____ propuse ____ rezultate _____
g)Suprafeţe*3): ______________________________________________________
Constructii
Suprafata
Suprafata
Suprafata
Suprafata
construita
desfasurata
utila
locuibila/nr. cam
•existente, din care:
-desfiintate
-mentinute
•propuse
TOTAL *)
* Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile "menţinute" şi "propuse".
h) înălţimea construcţiilor propuse (în m):
CORP
CORP
CORP ____ CORP
înălţimea la cornişă sau streaşină ____________
înălţimea maximă a construcţiilor ___________
i) Numărul de niveluri
CORP ____ CORP
CORP
CORP
Existente _______________________________
Propuse ________________________________
j) Caracteristici constructive şi aspect exterior
CORP ___ CORP _____ CORP _____ CORP
Sistem constructiv
Fundaţii
Acoperiş (şarpantă/terasă)
Sistem de încălzire
Invelitoare (material/culoare)
Finisaj exterior (material/culoare)
Tâmplărie
exterior
(material/culoare)
k) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor
proiectate: • Construcţii de locuinţe*1)
[ ] principale (permanente) [ ] sezoniere (de vacanţă) [ ] pentru închiriere [ ] sociale
[ ] de serviciu
[ ] de necesitate [ ] de intervenţie [ ] de protocol
Număr de apartamente propuse , din care cu: 1 cam. ... 2 cam. ... 3 cam. ... 4 cam. ... 5 cam.
---------------------*1) Se introduce "X" în casetă
*2) ConformLegii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.
525/1996, republicată
*3) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85
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• Construcţii pentru instituţii publice*1)
[] sănătate nr. de paturi ___ nr. de consultaţii __ nr. de proceduri __
[] învăţământ nr. de săli de clasă nr. de locuri ____ nr. de grupe ___
[] cultură nr. de locuri ______
[] hoteliere nr. de camere ____ nr. de locuri ____
[] culte nr.de locuri _____
[] administrative şi financiare nr. de personal
• Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii*1)
[] comerţ
nr. de personal ___
[] alimentaţie publică nr. de locuri __ nr. de personal ___
[] servicii
nr.de personal ____
• Construcţii pentru sport, recreere*
1)
[] sport nr. de locuri ____
[] recreere nr.de locuri ____
• Construcţii pentru activităţi
productive*1)
[] producţie nr. de personal ___
[] depozitare nr.de personal ___
• Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în
categoriile
de
mai
sus :_________________________________________________________________
l) Asigurarea utilităţilor urbane* 1)
[] apă
[] canalizare [] energie electrică [] energie termică
[] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport
urban
Alte utilităţi : [] __
[] ____
[] ____
m) Garaje şi parcaje*1)
[] garaje nr. de locuri __ Suprafaţa construită desfăşurată ___ rtf
[] parcaje nr.de locuri __ Suprafaţa construită desfăşurată ___ m2
n) Drumuri, alei, platforme: suprafaţă carosabil mtf ; suprafaţă pietonală ___ mtf
o) Spaţii verzi*1)
[] arbori tăiaţi număr _ [] arbori menţinuţi număr __
[] arbori plantaţi număr [] spaţii verzi suprafaţă __ m2
p) Modul de evacuare a deşeurilor ______________________________________________
r) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă _______________________________
s) Măsuri de protecţie a mediului _______________________________________________
t) Alte caracteristici specifice____________________________________________________

Data
____________

Întocmit*4)
_______________

L.S.
___________________
*1) Se introduce "X" în casetă
*4) Anexa se întocmeşte de către proiectantul documentaţiei (persoană fizică sau juridică), se
precizează datele de identificare, după caz:
- numeleşi prenumele întocmitorului şi se aplică parafa - după caz;
- numele firmei, numele şi prenumele reprezentantului şi se aplică ştampila.
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PRECIZĂRI
privind completarea formularului
"Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare"

1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoană fizică; sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii
solicitantului în cadrul firmei.
2) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul
acesteia; Pentru persoană juridică, se completează cu date privind
sediul social al firmei.
3) Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.
4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte
elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.
5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:
- suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor; ori
- valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei.
6) Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de
identificare ale şefului de proiect, proiectantului/proiectanţilor in conformitate cu prevederile art. 9
din Lege.
7) Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum şi cu numărul certificatului de
verificator, pentru fiecare cerinţă/domeniu de verificare.
NOTĂ:
- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
este cea evidenţiată la cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1. - Construcţii şi
instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul cap.5 - Alte
cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 28/2008.
- Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de
specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, şi
se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a
taxelor, comunicate anterior de emitent.
- Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se
înregistrează şi în formular la poziţia nr. 7.
* în cazul în care un dosar este incomplet, în termen de 15 zile i se comunică solicitantului motivul
amânarii procedurii pentru a putea aduce completări
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U.3 Prelungire certificate de urbanism emise

Acte necesare:
 Certificatul de Urbanism in original
 Cerere tip (camera 18 )
 Copie C.F.
 Chitanţă care să ateste plata la casieria Primăriei Avramesti a taxei de prelungire a
Certificatului de
Urbanism emis (valoarea se stabileşte în funcţie de suprafaţa
terenului)
 Certificatul de Urbanism trebuie să mai aibă cel puţin 15 zile de
valabilitate
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 30 de zile lucrătoare
_________________________________________________________________________
Model cerere:
Către,
PRIMĂRIA COMUNEI Avramesti
pentru prelungi rea valabilităţii certificatului de urbanism

Subsemnatul _______________________________________ , CNP____________________ cu
domiciliul/sediul în judeţul ________________ , municipiul/oraşul/comuna _____________ , satul
_________ , sectorul ____ , cod poştal ________ , str. _________________ nr. _____ , bl. ____ , sc.
___, et. ___ , ap. __ , telefon/fax ____________ , e-mail _________________________,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:
prelungirea valabilităţii
Certificatului de urbanism
nr. ______din _____________
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ___________, municipiul/oraşul/comuna
____________________ , satul _______________ , sectorul ____ , cod poştal __________ , str.
_________________ nr. ____ , bl. _____ , sc. ____ , et. _____ , ap. _____ , sau identificat prin

Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr. . ____ / ___________ din data de
____________ până la data de ________________
Anexez prezentei cereri:
- certificatul de urbanism nr. __ / __________ (în original)
- documentul privind achitarea taxei (în copie)

Data ____________

Semnatura _____________
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U.4 Prelungire Autorizaţii de construire/desfiinţare
Acte necesare:
 Autorizaţia de construcţie/desfiinţare in original
 Cerere tip
 Copie C.F.
 Chitanţă care sa ateste plata la caseria Primăriei Avramesti a taxei de prelungire a Autorizaţia
de construire/desfiinţare emise (30% din valoarea plătită iniţial)
 Autorizaţia de construire/desfiinţare trebuie să mai aibă cel puţin 15 zile de valabilitate
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 30 de zile lucrătoare
________________________________________________________________________________
Model cerere:
Către,
Primarul Comunei Avramesti
CERERE
pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
Subsemnatul _______________________________________, CNP_____________________cu
domiciliul/sediul în judeţul ___________ , municipiul/oraşul/comuna _____________ , satul
____________ , sectorul __ , cod poştal ______ , str. ______________ nr. __ , bl. _ , sc.______,
et. ____ , ap. ___ , telefon/fax __________ , e-mail __________________ ,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privindautorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:
prelungirea valabilităţii
Autorizaţiei de
construire/desfiinţare
nr. _____ din ___________________
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul __________________ ,
municipiul/oraşul/comuna _____________ , satul ______ , sectorul ___ , cod poştal ______ ,
str. _______________________________ nr._____, bl.__ , sc.____, et.___, ap._______,
Cartea funciară: ________________________________________
Fişa bunului imobil: ____________________________________
sau nr. cadastral __________________________________________________________ ,
în vederea executării lucrărilor de ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________
Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt
exacte. Anexez prezentei cereri:
- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de
construire/desfiinţare
nr. din data de__________________ ;
- Documentaţia tehnică derivată din D.A.T.C./D.A.T.D - după caz - prin care se evidenţiază
stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza autorizaţiei de construire/desfiinţare nr.________din
data de__________,precum şi lucrările rămase de executat până la finalizare;
- Autorizaţia de construire/desfiinţare nr. _______ din data de _________, în original.
- Documentul privind achitarea taxei (în copie)
Semnătura
L.S.

Data
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U.5 Preluare comunicări privind începerea executării lucrărilor
Acte necesare:
 Comunicare
 Copie dupa Procesul verbal şi taxa achitată la Inspectoratul in Construcţii în urma anunţului
făcut acolo
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: nu are răspuns, este doar o luare la cunoştiinţă

_______________________________________________________________________________

Model cerere:
Către,

PRIMĂRIA COMUNEI Avramesti

COMUNICARE
privind începerea execuţiei lucrărilor
Subsemnatul
_____________________________________________________
,
CNP
_______________ cu domiciliul/sediul în judeţul _________________, municipiul/oraşul/comuna
_________________ , satul _________________ , sectorul _____ , cod poştal ___________ , str.
________________ nr. _____ , bl. _____, sc. ____ , et. ___ , ap.____ , telefon/fax ____________ ,
e-mail __________________ , titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare nr. ________ din
_____________ , emisă pentru executarea lucrărilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea
construcţiilor şi amenajărilor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________ în valoare de ________________lei,
Aduc la cunoştinţă
Că la data de __________ ora ____ , vor începe lucrările de construcţii autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ___________ , municipiul/oraşul/comuna
___________________ , satul _______________ , sectorul _____ , cod poştal _________ , str.
_______________ nr. ____ , bl. _ , sc. __ , et. __ , ap. ___ ,
Cartea funciară
Fişa bunului imobil ________________________________________________________
sau nr. cadastral ___________________________________________________________
Semnătura
L.S.

______
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U.6 Autorizație de branșament pentru:
■ SC ELECTRICA SA
Acte necesare:
 Cerere
 Copie C.F.
 Copie aviz tehnic racordare
 Plan de situatie
 Taxa aviz subtraversare 15 lei
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 5 zile lucrătoare

U.7 Adeverinţe necesare cetăţeanului în relaţia cu OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ (O.C.P.I.)
Acte necesare:
 Cerere
 Copie C.F.
 Copie hotărâre de consiliu (doar în cazul în care terenul rezultă dintr-un PUZ)
 Taxa timbru (minim 2 lei)
Număr exemplare dosar de depus: 1 Termen de eliberare legal: 5 zile
U.8 Aviz tehnic pentru plan urbanistic
Acte necesare:

Cerere

Memoriu de prezentare

Regulament Urbanism propus

Exrase CF

Plan de situatie pe suport topografic

Chitanţa plată taxă 13 lei
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 30 zile
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Model cerere valabil pentru oricare dintre avizele/adeverinţele emise de compartimentul
Urbanism:

CATRE,
PRIMARIA COMUNEI Avramesti
Subsemnatul/a________________________domicilat/ă în localitatea _________________, str.
_____________________________, nr. _______, rog a-mi eliberara un aviz tehnic pentru documentaţia
proiectului ________________________________________________ / o adeverinţă din care să rezulte
că________________________________.
Prezenta adeverinţă / prezentul aviz îmi este necesar/ă la ___________________________________
__________________________________________________________________________.
Telefon : _____________________
Data,
_______________________

Semnătura
________________
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Compartimentul AGRICOL
Program de lucru: de luni până joi între 8 AM si 1530 PM
vineri între 8 AM si 1400 PM
Soluţionări specifice serviciului :
A.1 Cereri pentru redobândirea terenului intravilan aferent construcţiei, conform Legii
18/1991 art. 23 şi 36, eliberare Ordinul Prefectului
A.2 Eliberarea certificatului de producător
A.3 Eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii cărţii de identitate
A.4 Eliberarea adeverinţelor de teren, animale, etc înscrise în Registrul Agricol sau alte
adeverinţe privind fondul funciar, necesare după caz pentru a beneficia de diverse ajutoare de
tip social (dosar Şomaj, burse şcolare etc)
A.5 Eliberarea adeverinţelor pentru Notariat/O.C.P.I. (terenul face sau nu obiectul Legilor
fondului funciar 18/1991, 1/2000 si 247/2005 titlul IV)
A.6 Adeverinţă pentru atestarea vechimii în muncă a foştilor angajaţiilor CAP
A.7 înregistrarea vehiculelor de tip ATV / vehicul cu tracţiune animală / tractor / moped /
utilaje autopropulsate
A.8 Radierea vehiculelor de tip ATV / vehicul cu tracţiune animală / tractor / moped /
utilaje autopropulsate.
Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol de către toţideţinătorii de terenuri,
animale şi păsări:
1. gospodării ale populaţiei cu domiciliul în Avramesti, care deţin terenuri agricole sau
silvice, precum şi cele care deţin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline,
păsări şi familii de albine;
2. persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau
construcţii pe raza comunei Avramesti;
3. unităţi cu personalitate juridică cu sediul în Avramesti (societăţi comerciale, societăţi/
asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, transport, construcţii,
administraţie publică etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii, care deţin
terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza comunei Avramesti;
4. unităţi cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care deţin terenuri, animale,
păsări şi/sau construcţii pe raza comunei Avramesti.
In temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol,
ale Normelor Tehnice privind modul de completare a Registrului agricol pentru perioada 20102014, aprobate prin Ordinul Comun nr 1998/2010 Şi ale Hotărârii Guvernului Nr.1632/2009
categoriile mai sus menţionate au obligaţia de a declara datele privind terenurile agricole sau silvice,
animalele, păsările şi familiile de albine pe care le deţin, în vederea înscrierii în registrul agricol al
comunei Avramesti, la următoarele termene:
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în
proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi
mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru
agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate
juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în
efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a
morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul
pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în
afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de
30 de zile de la apariţia modificării.
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În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termene prevăzute mai sus
menţionate, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul
agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiuna corespunzătoare la rubrica
"semnătura declarantului".
Declararea datelor în Registrul Agricol se poate face la sediul Primăriei Avramesti, biroul
agricol.
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date, sub semnătură proprie, de
capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea
gospodăriilor de către persoane împuternicite cu completarea registrului agricol.
Acte necesare:
 Actul de identitate B.I./C.I. al solicitantului;
 Codul numeric personal al tuturor membrilor gospodăriei;
 Actele doveditoare ale dreptului de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate sau un act
din care să rezulte modul de deţinere al terenului - contract de vânzare-cumpărare, contract
de donaţie, după caz).
 Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de
reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

A.1 Cereri pentru redobândirea terenului intravilan aferent construcţiei, conform Legii
18/1991 art. 23 şi 36, eliberare Ordinul Prefectului
Acte necesare:
 Cerere tip
 Extras de carte funciară
 Documentaţie executată de un inginer topometrist cu amplasamentul în zonă conform art.23
şi 36 din Legea 18/1991.
Număr exemplare dosar de depus: 1
*Se va depune ulterior la Instituţia Prefectului Judeţul Harghita de către responsabilul acestui
serviciu din cadrul Primărie Avramesti
Termen de eliberare legal: nu depinde de Primăria
Avramesti

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti
Model cerere:

Către
Consiliul Local al Municipiului _____________
Oraşului _______________
Comunei _______________

Subsemnatul(a) _______________________________ cetăţean(a) ______________________
legitimat(a) cu B.I. seria ___ nr._________ domiciliat(a) în localitatea _____________________
str. __________________, nr. ___, bl. ___, sc. ____, ap. ____, judeţul ___________ în conformitate
cu art. 23 si 36 din Legea nr. 18/1991, republicată privind fondul funciar, vă rog să-mi eliberaţi
Ordinul de constatare a proprietăţii asupra terenului aferent construcţiei din CF. nr. __________ CF.
ind.
nr.
___________
CF.
col.
nr.
_____________
din
localitatea
_____________________________________
sub
nr.
top(1)________________(2)
___________________ (3)_______________________ (4) __________________ în suprafaţa
totală de ________ mp. care este proprietatea noastră:
(pt. Locuinţe individuale) (pt. Blocuri şi asociaţii)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Subsemnatul(a) declar pe proprie răspundere că nu am mai primit Decizia Consiliului Judeţean
Harghita/Ordinul prefectului pentru suprafaţa de teren revendicată, planul de situaţie cotat cu
numere topografice şi schiţa de încadrare în zona sunt conforme cu realitatea, imobilul de mai sus
nu a fost expropriat, nu face obiectul unei cauze pe rol la instanţele judecătoreşti şi nu a fost
înstrăinat altor persoane.
Totodată, până la soluţionarea într-un mod sau altul a prezentei cereri mă oblig să nu înstrăinez
construcţiile de mai sus altor persoane.
Până în prezent, prin aplicarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar am fost împroprietărit pe
baza adeverinţei, titlului de proprietate________________ cu o suprafaţă de teren de _________ ha.
La prezenta cerere am anexat următoarele:
- extras de carte funciară individual, extenso;
- schiţa cu planul de situaţie şi plan de carte funciară;
- contract vânzare-cumpărare sau Titlu de proprietate.

Data ___________

Semnătura
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A.2 Eliberarea certificatului de producător
Acte necesare:
 Cerere tip
 Chitanţa plată taxa de eliberare de la Casieria Primăriei Avramesti - 20 lei/an
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 5 zile

Model cerere:
Către
Primarul comunei
Avramesti data ______/
__________
CERERE
Subsemnatul(a) ___________________________ , domiciliat(ă) în localitatea _______________,
Str. _________________________ ,Nr. ___ , judeţul ___________ posesor al cărţii de identitate
/BI
seria ______nr. ____________ , cod numeric personal (CNP) ____________________________
,
eliberat de Poliţia ________________ vă rog să-mi aprobaţi eliberarea certificatului de producător
pentru
vânzarea următoarelor produse si cantităţi:

declarând pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal, că produsele, producţiile
estimate si cantităţile destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea certificatului de
producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile oride la animalele, după caz, pe care le
am înregistrate în Registrul agricol.
Certificatul de producător va fi folosit şi de următorii membri din componenţa gopodăriei :
1. _______________________ CI/BI seria __ nr. _______ CNP _____________
2. _______________________ CI/BI seria __ nr. _______ CNP _____________
3. _______________________ CI/BI seria __ nr. _______ CNP _____________

Data ___________

Semnătura ____________
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A.3 Eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii cărţii de identitate
Acte necesare:
 Cerere tip
 Extras de carte funciară sau contract vânzare-cumpărare
 Taxa timbru în valoare de 2 lei
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 5 zile

Model cerere:

CATRE,
PRIMARIA COMUNEI AVRAMESTI

Subsemnatul/a _____________________________domicilat/ă în localitatea _______________,
str. _________, nr.____________________, rog a-mi eliberara o adeverinţă din care să rezulte că
locuiesc la adresa de mai sus.
Prezenta adeverinţă îmi este necesară la SPCLEP Odorheiu Secuiesc pentru eliberarea carţii de
identitate.
Telefon : ________________________

Data,

Semnătura
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A.4 Eliberarea adeverinţelor de teren, animale, etc înscrise în Registrul Agricol sau alte
adeverinţe privind fondul funciar, necesare după caz pentru a beneficia de diverse
ajutoare de tip social (dosar Şomaj, burse şcolare etc)
Acte necesare:
 Cerere tip
*pentru adeverinţele necesare dosarului de Şomaj este nevoie de Taxa timbru de 2 lei.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 5 zile

Model cerere:

CATRE,
PRIMARIA COMUNEI Avramesti

Subsemnatul/a ______________________________________ domicilat/ă în localitatea
_________________, str. ___________________ , nr. _____ , rog a-mi eliberara o adeverinţă din
care să rezulte că nu deţin teren agricol în proprietate pe raza comunei, animale/utilaje/casă de
locuit, etc.
Prezenta adeverinţă îmi este necesară la
Telefon : _______________

Data,
______________________

Semnătura
_____________
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A.5 Eliberarea adeverinţă pentru Notariat/O.C.P.I (terenul face sau nu obiectul legilor
fondului funciar 18/1991,1/2000 si 247/2005 titlul IV)
Acte necesare:
 Cerere tip
 Extras de carte funciară
 Plan de situaţie a parcelei cu număr topografic şi plan de încadrare în zonă
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 5 zile

Model cerere:

CATRE,

PRIMARIA COMUNEI Avramesti

Subsemnatul/a____________________________________domicilat/ă în localitatea ___________________,
str. _____________________________, nr. _______, rog a-mi eliberara o adeverinţă din care să rezulte că
terenul înscris in CF ____________ face/ nu face obiectul legilor fondului funciar.
Prezenta adeverinţă îmi este necesară la ____________________________________________
___________________________________________________________________________.
Telefon : _____________________

Data,
_______________________

Semnătura
________________

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti

A.6 Adeverinţă pentru atestarea vechimii în muncă a foştilor angajaţiilor CAP
Acte necesare:
 Cerere tip
 Act de identitate - copie
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 30 de zile lucrătoare

Model cerere:

CATRE,
PRIMARIA COMUNEI AVRAMESTI

Subsemnatul/a__________________________________domicilat/ă în localitatea ______________,
str. _____________________________, nr. _______, născut la data de ____________________ rog
a-mi eliberara o adeverinţă din care să rezulte că am fost salariat la __________________ în funcţia
de ___________________, în perioada de la _________________ pînă la ___________________ .
Menţionez următoarele: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Telefon : _____________________

Data,
_______________________

Semnătura
________________
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A.7 Înregistrarea vehiculelor de tip ATV/vehicul cu trac pune animală / tractor / moped /
utilaje autopropulsate
Acte necesare:
 Cerere tip
 Act de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare pentru personae
juridice Actul de proprietate al vehicului (factură, contract de vânzare-cumpărare,
declaraţie vamală, etc.)
 Declaraţie pe proprie răspundere
 Asigurarea RCA
 Chitanţa de plată a taxei de înregistrare de la caseria Primăriei Avramesti (la data realizării
acestui proiect, valoarea este de 52 lei)

Număr exemplare dosar de depus: 1

Termen de eliberare legal: 5 zile

Model cerere şi declaraţie pe propria răspundere - ATV/ tractor / moped / utilaj
autopropulsat :

CĂTRE
PRIMĂRIA COMUNEI
Avramesti
Subsemnatul/ S.C. ______________________________________domiciliat/ sediul în jud.
Harghita, localitatea _______________str. __________________________________, nr.
_________, bl. _______, ap. _________,posesor al BI/CI seria _____, nr. _________________,
C.N.P./C.U.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, rog a-mi aproba înscrierea ATV / tractor / moped / utilaj
autopropulsat marca________________, tipul _______________________, cu serie motor
_______________________, serie şasiu _____________________,capacitatea cilindrică
__________, culoare ____________________.

DATA,

SEMNĂTURA,

DECLARAŢIE PE
PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/ S.C. ______________________________________domiciliat/ sediul în jud. Harghita,
localitatea __________________________ str. __________________________________, nr. _________, bl.
_______, ap. _________, posesor al BI/CI seria _____, nr. _________________, C.N.P./C.U.I.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, declar pe proprie răspundere că ATV / tractor / moped / utilaj autopropulsat
marca________________, tipul _______________________, îmi aparţine/este în patrimoniul firmei iar locul
de garare / parcare este la adresa ____________________________________.

DATA,

SEMNĂTURA,
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Model cerere şi declaraţie pe propria răspundere - vehicul cu tracţiune animală:
CĂTRE, PRIMĂRIA
COMUNEI
Avramesti
Subsemnatul/ S.C. ______________________________________domiciliat/ sediul în jud.
Harghita, localitatea _______________, str. __________________________, nr. _________,
bl. _______, ap. _________, posesor al BI/CI seria _____, nr. _________________,
C.N.P./C.U.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, rog a-mi aproba inregistrarea vehiculului cu tracţiune
animală cumpărat in regie proprie la data ____________.

DATA,

SEMNĂTURA,

DECLARAŢIE, PE
PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/ S.C. ______________________________________domiciliat/ sediul în jud. Harghita,
localitatea ______________________________, str. __________________________, nr. _________, bl.
_______, ap. _________, posesor al BI/CI seria _____, nr. _________________, C.N.P./C.U.I.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, declar pe proprie răspundere că vehiculul cu tracţiune animală îmi aparţine
fiind cumpărat de la _________________________________________________________________, iar
locul de garare / parcare este la adresa _____________________________.

DATA,

SEMNĂTURA,
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A.8 Radierea vehiculelor de tip ATV/ vehicul cu tracţiune animală / tractor / moped /
utilaje autopropulsate.

Acte necesare:
 Cerere tip
 Predarea certificatului de înregistrare şi a placuţelor de numere

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: se înregistrează pe loc în Registrul Special.
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Compartimentul ASISTENŢA SOCIALA
Program de lucru: de luni până joi între 8 AM si 1530 PM
vineri între 8 AM si 1400 PM
Soluţionări specifice serviciului:
AS.1 Alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2011
AS.2 Alocaţiei de stat pentru copii conform Legii nr. 61/1993
AS.3 Plasament la rude sau alte familii/persoane
AS.4 încredinţare la familii sau persoane
AS.5 Venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 modificată şi completată de Legea
nr. 276/2011
AS.6 Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei conform OUG Nr. 111/2010
AS.7 Idemnizaţia de creştere copil
AS.8 Luarea în evidenţă a persoanelor cu handicap în vederea acordării drepturilor conform
legislaţiei în vigoare şi angajarea asistenţilor personali pentru aceştia
AS.9 Emiterea Legitimaţiei card pentru locurile de parcare
Alte activitati:
 Realizarea de anchete sociale solicitate de către judecătorie
 Realizarea de anchete sociale la solicitarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia
 Copilului în urma apelurilor la numarul de telefon 983 - "Telefonul copilului"
 Campanii de informare în Şcoli/grădiniţe în parteneriat cu alte organisme - Salvaţi copiii
 Programe diverse - Ajutoare alimentare provenite din stocuri de intervenţie comunitară
destinate persoanelor cele mai defavorizate din România - conform HG 600/2009 - PEAD
2010

*In domeniul protecţiei persoanei adulte:
- Completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie;
- Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării
capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru depistarea, cu forţe
proprii, a situaţiei de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul
individualizat privind măsurile de asistenţă social.
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AS.1 Alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2011
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei formată din soţ, soţie şi copii al cărei venit
mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei este stabilit după cum urmează:
a) 30 lei pentru familia cu un copil;
b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 120 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei formată din soţ, soţie şi copii al cărei venit
mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 şi 370 lei este stabilit după cum urmează:
a) 25 lei pentru familia cu un copil;
b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 100 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Familia formată din persoane singure cu copiii în întreţinere în vârstă de până la 18 ani care
locuiesc împreună şi al căror venit net mediu pe membru de familie se situează până la 200 lei,
cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit astfel:
a) 50 lei pentru familia cu un copil;
b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 200 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Familia formată din persoane singure cu copiii în întreţinere în vârstă de până la 18 ani care
locuiesc împreună Şi al căror venit net mediu pe membru de familie se situează între 201 lei şi 370
lei, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit astfel:
a) 45 lei pentru familia cu un copil;
b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 180 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
La stabilirea dreptului pentru alocaţia de susţinere a familiei nu se ia în calcul cuantumul
ajutorului
social.
Prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b)este văduvă;
c) este divorţată;
d)al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre
judecătorească;
e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile
sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi
copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului
maternal profesionist.
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Limita de venituri precum şi cuantumurile alocaţiei de susţinere a familiei se corectează anual
în funcţie de evoluţia preţurilor de consum prin hotărâre a Guvernului.
Acte necesare:
• Livretul de familie actualizat la zi - copie xerox
• Buletine de identitate/ carţi de identitate - copie xerox (soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14
ani)
• Certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani - copie xerox
• Certificat căsătorie sau deces - copie xerox (după caz)
• Adeverinţă din care să reiasă veniturile nete lunare realizate (adeverinţă salarii, tichete de
masă) sau cupoane pensii, şomaj etc (după caz)
• Adeverinţă din care să reiasă că deţine sau nu teren agricol
• Adeverinţe fiscale pentru soţi
• Hotărâre de divorţ legalizată sau dovadă de la Poliţie/penitenciar (dacă este cazul)
• Hortărâre judecătorescă privind dispariţia unuia dintre părinţi (dacă este cazul)
• Hortărâre de încredinţare a minori (tutelă, curatelă etc.) (dacă este cazul)
• Adeverinţe pentru copiii care urmează cursuri de învăţământ (dacă este cazul)
• Cerere tip
• Dosar cu şină
• Extras de cont cu ştampila băncii - în cazul în care se doreşte virarea acesteia într-un cont
bancar NOTE:
- Dosarul se actualizează obligatoriu lunar.
- Copiii peste 18 ani ies din plată indiferent dacă frecventează sau nu cursurile şcolare.
- Lipsa actelor privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, atrage respingerea
dosarului.
Acte necesare actualizării dosarului aflat în plată:(neexistenţa acestor acte la dosar
atrage după sine suspendarea şi apoi încetarea plăţii)
• Hotărâre de încredinţare a minori (tutelă, curatelă etc.)
• Hotărâre de divorţ legalizată(după caz)
• Adeverinţă din care să reiasă veniturile nete lunare realizate (adeverinţă salarii, tichete de
masă) sau cupoane pensii, şomaj etc (după caz) - în luniile ianuarie respectiv septembrie ale
fiecarui an
• Adeverinţă din care să reiasă că deţine sau nu teren agricol - la începtul de an
• Adeverinţe fiscale pentru soţi - la început de an
• Adeverinţe pentru copiii care urmează cursuri de învăţământ - în luniile ianuarie, aprilie,
iulie, octombrie
• Declaraţia pe proprie răspundere asupra veniturilor pentru ambii soţi - la efectuarea anchetei
social respectiv în luniile ianuarie şi septembrie.

Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: 30 de zile.
Model cerere: se poate ridica de la serviciul Asistenţă Socială
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AS.2 Alocația de stat pentru copii conform Legii Nr. 61/1993
Acte necesare:
Cerere care se întocmește de reprezentantul legal al copilului, pe formular tipizat.
Certificatul de naștere în original și fotocopie.
Certificatul de căsătorie
Actul de identitate al reprezentantului legal.
Actul din care să rezulte, dacă este cazul, calitatea reprezentantului legal (ex. adoptie, tutelă,
plasament familial ori întreținere).
Dosarul se depune la primăria în a cărei rază administrativ teritorială are domiciliul
reprezentantul legal al copilului.
Extras de cont cu ștampila băncii – în cazul în care se dorește virarea acesteia intr-un cont
bancar
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termenul de soluționare a cererii este de 30 zile de la data înregistrării.
Model cerere: se poate ridica de la serviciul Asistenţă Socială
AS.3 Plasament la rude sau alte familii/persoane
Acte necesare pentru copil:
certificat de naștere
adeverință medicală
adeverință școlară
declarație prin care se dă accordul(pentru copiii de peste 10 ani)
Acte necesare pentru părinții copilului:
act de identitate
declarație de acord/dezacord
ancheta socială la domiciliul părinților din care să rezulte motivele pentru care copilul se află în
dificultate și necesitatea instituirii măsurii de plasament.
Acte necesare pentru familia solicitantă:
cerere de plasament
certificat de naștere
buletin de identitate/carte de identitate
certificat de căsătorie
adeverință medicală (cu specificația ”apt pentru a crește un copil”)
contractul de locuință
adeverință de venituri sau cupon de pensie
acordul colocatorilor majori
ancheta socială la domiciliul familiei.
Toate actele necesare vor fi depuse în original și în copie xerox la Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului.
Notă:
În funcție de situația concretă mai pot fi adăugate și alte acte (ex. părinte bolnav cronic– act medical
din care să rezulte acest lucru).
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termenul de soluţionare: 30 zile de la data înregistrării.
*Serviciul Asistenţă Socială al Primăriei Avramesti are rol doar de monitorizare.
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AS.4 Încredințare la familii sau persoane

Acte necesare pentru copil:
certificat de naștere
adeverință medicală
adeverință școlară
declarație prin care se dă acordul (pentru copiii de peste 10 ani)
Acte necesare pentru părinții copilului:
certificat de deces – dacă este cazul
sentința de declarare judecătorească a abandonului – dacă este cazul
consimțământ de adopție
sentință de decădere din drepturile părintești/sentință de punere sub interdicție/ sentință de
declarare a decesului sau dispariției – dacă este cazul
extras de carte funciară sau contract de locuință a bunurilor părinților copilului
un inventar al bunurile mobile (al obiectelor din locuință).
Acte necesare familia solicitantă:
cerere de încredințare
certificat de naștere
buletin de identitate/carte de identitate
certificat de căsătorie
adeverință medicală (cu specificația ”apt pentru a creștere copil”)
contratul de locuință
adeverință de venituri sau cupon de pensie
acordul colocatorilor majori
ancheta socială la domiciliul familei.
Toate actele necesare vor fi depuse în original și în copie xerox la Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului.
Notă:
In cazul în care părinții decedați ai copilului au avut în proprietate bunuri mobile sau imobile
este necesară o cerere din partea familiei de încredințare în care să solicite reprezentarea
copilului în succesiune. Ulterior după întocmirea certificatului de moștenitor se va solicita
hotărârea de administrare a bunurilor. Inventarierea bunurilor copilului aflat în încredințare se
efectuează anual.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termenul de soluționare: 30 zile de la data înregistrării.
*Serviciul Asistență Socială al Primăriei Avramesti are rol doar de monitorizare.
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AS.5 Venitul minim garantat conform Legii 416/2001 modificată şi completată de Legea
nr . 276/2011

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de
asistenţă socială.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de
prezenta
lege.
În sensul prezentei legi termenul "familie" desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor
necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
Este asimilată termenului "familie" şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu
copiii aflaţi în întreţinerea sa, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei,
care locuiesc şi gospodăresc împreună.
Prin termenul "copil" se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi,
copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau
pentru care s -a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
Prin termenul "persoană singură" se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se
gospodăreşte singură.
Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state
sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
Au dreptul la venitul minim garantat în condiţiile prezentei legi şi soţii despărţiţi în fapt, dacă
ancheta socială justifică acordarea acestuia.
Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu, aflate în situaţie de nevoie,
pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat drepturile de la alte primării.
Nivelul lunar al venitului minim garantat pentru anul 2012 este de:
a. 125 lei pentru persoana singură;
b.225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c. 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d.390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e.462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f.câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie,
în condiţiile prezentei legi.
Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia
preţurilor de consum.
Pentru persoanele apte de muncă numărul de ore se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului
social de care beneficiază familia sau persoana singură cu un tarif orar corespunzător salariului
minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi se iau în
considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe
familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei
de Muncă pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au
refuzat participarea la un program de pregătire profesională.
Nu au obligaţia de a face dovada persoanele care:
a. asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până
la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav, accentuat sau mediu, dovedit
prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
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b. asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau
accentuat,
dovedit prin certificat eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
c. persoana care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare;
d.persoana adultă a cărei incapacitate de muncă este dovedită prin acte medicale.
La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de
şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter
permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de
întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în
condiţiile legii.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la
stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile,
naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea
bunurilor respective, sub condiţia păstrării unei locuinţe minime şi a bunurilor necesare nevoilor
familiale.
În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau
persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor
venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului
social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din
veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
Lipsa sau, după caz, existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se
menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.
Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită
cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit modificarea.
Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social, au obligaţia să dovedească cu acte,
din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile precizate anterior. Neîndeplinirea obligaţiilor atrage, după
caz: a. suspendarea plăţii ajutorului social în cazul persoanei singure;
b.modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor de
familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligaţiile;
Suspendarea plăţii ajutorului social şi, după caz, modificarea cuantumului se fac prin dispoziţia
scrisă a primarului şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
Suspendarea plăţii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face începând cu luna următoare
celei în care nu mai sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege.
Prezentarea de către titular a dovezilor, în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii ori
a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect încetarea suspendării plăţii drepturilor şi,
după caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile
corespunzătoare perioadei în care plata a fost suspendată sau modificată.
În vederea soluţionării cererii de ajutor social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea
anchetei sociale, care constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu
deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
Acte necesare pentru dosarul de ajutorul social (Legea 416/2001)
 Buletine de identitate/ carți de identitate – (original și copie xerox);
 Certificate de naștere – (original și copie xerox);
 Certificat căsătorie – (original și copie xerox);
 Cupoanele de alocație ale copiilor;
 Adeverință din care să reiasă veniturile nete lunare realizate (adeverință salarii,
tichete de masă) sau cupoane pensii, șomaj etc (după caz);
 Act de proprietate;
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 Adeverințe de elev sau student pentru copiii care urmează cursuri de
învățământ, eliberată în luna curentă sau în luna anterioară depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului social;
 Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele
aflate în întreținere;
 Pentru persoanele apte de muncă, este necesară o adeverință de la Agenţia
Județenă pentru Ocuparea Forţei de Muncă din care să rezulte că este luat
în evidența celor fără loc de muncă, actualizată lunar;
 Adeverință din care să reiasă că deține sau nu teren agricol;
 Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Odorheiu
Secuiesc;
 Cerere tip pentru acordarea ajutorului social;
 Declarație tip

AS.6 Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei conform OUG Nr. 5/2003
Persoanele singure, familiile cu venituri reduse Şi beneficiarii de ajutor social potrivit prevederilor
legii 416/2001 cu modificările Şi completările ulterioare Şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei
sisteme de încălzire cu lemne, cărbuni, gaze naturale şi combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor
pentru încălzirea locuinţei, pentru perioada sezonului rece.
Prin "familie" se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există
sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă ori care locuiesc şi se gospodăresc
împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere a locuinţei.
Prin "persoană singură" se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se
gospodăreşte singură.
Prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi
data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru
locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.
Prin "locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă" se înţelege locuinţa situată la adresa înscrisă în actele
de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea
de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţia pe propria
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, se acordă o singură dată pentru toată perioada sezonului
rece, în cazul încălzirii cu lemne.
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LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea
locuinţei
(1) BUNURI IMOBILE:
clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu
excepţia locuinţei de domiciliu.
(2) BUNURI MOBILE:
1.mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane
de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4.utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
hidraulic, mecanic sau electric;
5.depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
(3) TERENURI:
Terenuri
Familii cu 1-3 persoane
Familii cu peste 3
persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2
în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes
- arabil şi fâneaţă
2,00 ha
3,00 ha
- forestier
2,00 ha
3,00 ha
- vii, livezi, grădini de legume şi flori
1,00 ha
1,50 ha
3. Terenuri în zona montană
- forestier
2,00 ha
3,00 ha
- vii, livezi
1,50 ha
2,00 ha
- păşuni şi fâneţe
4,00 ha
5,00 ha
(4) CATEGORII DE ANIMALE / PĂSĂRI:
1.peste 3 bovine;
2.peste 5 porcine;
3.peste 20 de ovine/caprine;
4.peste 15 familii de albine.
NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse
în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Acte necesare pentru ajutor de încălzire:

cerere şi declaraţie pe propria răspundere a titularului contractului de încălzire (după caz);

certificatele de naştere ale copiilor;

certificatul de căsătorie;

acte de identitate a tuturor membrilor familiei (după caz)

hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de
încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (după caz);

hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
privind măsura plasamentului, potrivit legii (după caz);

decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă,
potrivit legii (după caz);

hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
tutelare, potrivit legii;

după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

Adeverinţă din care să reiasă veniturile nete lunare realizate (adeverinţă salarii, tichete de
masă) sau cupoane pensii şi/sau alocaţie, şomaj etc, adeverinţă dacă urmează cursuri
superioare cu menţiunea dacă beneficiază de bursă scolară (după caz);

ultima factură de gaz(doar pentru cei ce depun cereri pentru încălzirea
cu gaz).
Model de cerere: se poate ridica de la serviciul Asistenţă Socială
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AS.7 Idemnizaţia de creştere copil conform OUG 111/2010
Acte necesare pentru acordarea idemnizaţiei de creştere copil:
 Buletine de identitate/ carţi de identitate ale părinţilor - (original Şi copie xerox);
 Certificatul de naŞtere al copilului - (original Şi copie xerox);
 Certificatul de naŞtere al altui copil - (original Şi copie xerox) - după caz;
 Certificat căsătorie - (original Şi copie xerox);
 Livretul de familie - (original Şi copie xerox);
 Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă venitul din ultimele 12 luni;
 Cerere pentru suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă de 1,2 si 3 ani cu
Ştampila angajatorului.
 Extras de cont cu Ştampila băncii - în cazul în care se doreŞte virarea acesteia intr-un cont
bancar

Termenul de soluţionare: 30 de zile de la data înregistrării. Model de cerere: se poate ridica de la
serviciul Asistenţă Socială
Model de adeverinţă necesară de la locul de muncă: se poate ridica de la serviciul Asistenţă
Socială

AS.8 Luarea în evidenţă a persoanelor cu handicap în vederea acordării drepturilor
conform legislaţiei în vigoare şi angajarea asistenţilor personali pentru aceştia.

Dosarul pentru incadrarea în gradul de handicap se depune la Consiliul Judetean Harghita Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul Harghita pentru a fi studiat de
către Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.
Acte necesare:
Documente originale :
 certificate medical M.S. de la medical specialist cu referat medical pe verso
 trimitere de la medical de familie
 adeverinţă de salariat cu precizarea că "locul de muncă este compatibil cu gradul de handicap"
 certificatul de încadrare in gradul de handicap (ultimul primit de la Comisie)
 convocarea, dacă este cazul
Documente in copie
 cartea de identitate
 livret de militar, dacă este cazul
 decizie pensie de invaliditate/de limită de varstă/de urmaş/de veteran
 cupon de pensie/ajutor special
 adeverinţă de venit agricol, pentru cazuri noi
 adeverinţă de venit impozabil, pentru cazuri noi
 ancheta socială, pentru cazuri noi (realizată de Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei de
care aparţine)

In urma analizei Comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap se eliberează
certificatul de încadrare în gradul de handicap, precizându-se termenul de valabilitate al acestuia şi
se înştiinţează Primăria de care aparţine cetăţeanul.
Anual se realizează anchete sociale Şi se reevaluează dosarele pentru reîncadrare.
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Acte necesare pentru depunere dosar la Primăria Avramesti:
Acte ale persoanei bolnave:
Cartea de identitate + 1 copie
Cerere tip pentru luare în evidenţă persoană cu handicap
Certificatul de încadrare în gradul de handicap (gradul 1) + 3 copii
Decizia de pensie + 1 copie
Cupon de pensie
Certificate de naștere + 1 copie
Certificate de căsătorie + 1 copie
Acte ale persoanei care se angajează
Cartea de identitate + 1 copie
Certificate de naștere + 1 copie
Certificate de căsătorie + 1 copie
Anchetă socială de la Primărie
Cerere tip pentru angajare ca asistent personal
Carte de muncă (dacă nu a lucrat, declaraţie notarială în care să se specifice acest lucru)
Adeverinţă de la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Timișoara
Adeverinţă de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (pentru persoanele
nepensionate)
Talon medical parafat şi ştampilat
Fişa de examen medical prin care să dovedească faptul că starea sănătăţii îi permite să
îndeplinească obligaţiile contractuale;
Angajamentul, pe propria răspundere, de a anunţa în teremen de 10 zile orice modificare,
precum orice altă situaţie de natură să împiedice realizarea obligaţilor faţă de persoana aflată sub
supraveghere şi ajutor permanent;
Diplomă de studii original + 1 copie
Cazier
Notă de lichidare de la fostul loc de muncă, dacă e cazul
Curriculum vitae
Caracterizare de la bolnav, dacă se poate
Număr exemplare dosar de depus: 1 dosar cu şină care să cuprindă toate cele de mai sus.
Termen de eliberare legal: 30 de zile lucrătoare
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Model cerere pentru luare în evidenţă persoană cu handicap:
Nr.________ din __________

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul _____________________________________ domiciliat în localitatea __________________ str.
__________________________ nr.____ bloc _________ scara ________ ap. _____ judeţul _____________
născut la data ________________________ în localitatea ________________________ numele tatălui
____________________ numele mamei ____________________________ posesor al C.I/B.I seria ____ nr
________ eliberat la data de ______________ de către ______________________________ persoană cu
handicap asimilabilă gradului de handicap _____________________ conform certificatului (deciziei) nr.
___________ din ______________________ emis de ___________________________ în condiţiile
prevederii Legea 448/2006, solicit să fiu luat în evidenţă în vederea acordării drepturilor stabilite de legislaţia
în vigoare. Anexez certificatul (decizia) de încadrare într-o categorie de handicap în original şi copie.

DATA _________________________

SEMNĂTURĂ_____________________

Domnului Primar al comunei Avramesti

Model cerere de angajare ca asistent personal pentru o persoană cu handicap:
Nr.________ din __________

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul _____________________________________ domiciliat în localitatea
__________________str.__________________________ nr.____ bloc ____________ scara ___________ ap.
_____ judeţul _____________ posesor al C.I/B.I seria ____ nr________ eliberat la data de ______________
de către ______________________________ solicit să fiu luat în evidenţă, îngrijire, supraveghere şi ajutor
permanent pentru d-nul/d-na ________________________ persoană cu handicap conform certificatului
(deciziei) ______________________ din ______________ emis de ______________________________ al
judeţului ________________________.

DATA __________________________

SEMNĂTURA____________________
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AS.9
AS.9 Legitimaţia cardpentru locurile de parcare
Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.448/2006
Acte necesare:
 cerere
 copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de
evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate
 copie a actului de identitate al solicitantului
 2 poze 30 x 40 mm.
Notă: Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea
autenticităţii.
Observaţie: Dacă solicitantul este minor, cardul-legitimaţie va fi eliberat reprezentantului legal al
acestuia. În acest caz, se va depune şi o copie după actul de identitate al reprezentantului legal şi un
document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (sau o declaraţie pe propria răspundere),
iar pozele vor aparţine reprezentantului legal.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de eliberare legal: 5 zile
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Compartimentul STARE CIVILA
Program de lucru: de luni până joi între 8 AM si 1530 PM
vineri între 8 AM si 1400 PM
Nr. de urgenţă: 0743-177-526
Soluţionări specifice serviciului:
SC.1 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 Înregistrarea naşterii
SC.2 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 Înregistrarea căsătoriei
SC.3 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 Înregistrarea decesului
SC.4 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 Înregistrarea actelor întocmite în străinătate
SC.5 Schimbarea de nume pe cale administrativă a persoanelor fizice, conform
OG Nr. 41/30.01.2003
SC.6 Eliberarea certificatelor de stare civilă
SC.7 Rectificarea actelor de stare civilă
SC.8 Înregistrarea divoţului

SC.1 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 -Înregistrarea
naşterii
Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a
cărei rază s-a produs evenimentul.
Dacă declaraţia priveşte pe un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în
momentul declarării naşterii, datele privind pe tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare
din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte.
Termenul pentru declararea Şi înregistrarea naşterii copilului este de:
a. 15 zile pentru copilul născut viu;
b. 3 zile pentru copilul născut mort;
c. 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, care a decedat înăuntrul
termenului
de 15 zile.
Termenele se socotesc de la data naşterii. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de
naştere.
înregistrarea naŞterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale a persoanelor, prezetându-se
următoarele acte:
 S certificatului medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care trebuie să
poarte un număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura Şi parafa
medicului;
 S certificatul de naŞtere Şi actului de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naŞterea
nu este declarată de mamă;
 S certificatului de căsătorie al părinţilor, dacă părinţii sunt căsătoriţi.
Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului
trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea
actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte
numele de familie şi prenumele copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, va decide primarul
unităţii administrativ-teritoriale de la locul înregistrării naşterii, prin dispoziţie.
Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o
pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere,
personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a
luat cunoştinţă despre naşterea copilului.
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Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor, înăuntrul termenului de un an de
la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii
diplomatice sau al oficiului consular de carieră.
Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică
sau la oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea locală din străinătate, întocmirea
actului de naştere se face în ţară, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau,
după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei
rază se află domiciliul părinţilor, după ce Ministerul Administraţiei şi Internelor verifică, prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.
Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în
baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare
întocmirii actului de naştere.
Acţiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau
unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului. În vederea soluţionării, instanţa solicită serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are
domiciliul persoana interesată sau se află sediul instituţiei de ocrotire verificări pentru stabilirea
identităţii, precum şi avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al cărei act de
naştere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: pe loc.
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SC.2 Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 înregistrarea căsătoriei
Declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul prevăzut în Lege, se face personal, de către
viitorii soţi, în scris, la Primăria locului de domiciliu sau de reŞedinţă al unuia dintre ei;
Daca ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate,
declaraţia de căsătorie se poate face la Primăria localităţii în care aceŞtia se află temporar.
In cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria,
el poate face declaraţia de căsătorie la Primăria localităţii de domiciliu sau de reŞedinţă, care o va
transmite în termen de 48 ore, la Primăria localităţii unde urmează a se încheia căsătoria.

Acte necesare:
 actul de identitate în original;
 certificatul de naŞtere în original Şi copie;
 certificatul medical privind starea sănătăţii, certificatele medicale sunt valabile
14 zile de la data emiterii Şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana
se poate sau nu se poate căsători;
 acte, în original Şi în copii traduse Şi legalizate, ori certificate de ofiŞerul de
stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
 Acestea pot fi:
■
certificat de deces al soţului;
■
certificat de despărţenie;
■
certificat de naŞtere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
■
sentinţa de divorţ rămasă definitivă Şi irevocabilă pentru divorţurile anunţate
între 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceste trebuie să poarte menţiunea că a fost
înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronuntare.
Dosarul actului de căsătorie mai poate să cuprindă următoarele acte după caz:
 aprobarea Primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului Primăriei la cererea
persoanei interesante;
 încuvinţarea Primarului pentru închiderea căsătoriei înaintea termenului de 10 zile de la
date înregistrării declaraţiei de căsătorie la cererea persoanei interesate;
 aprobarea preŞedintelui Consiliului Judeţean în cazul existenţei unei impedimente
rezultate din condiţiile de vârstă, rudenie firească sau adopţie;
 dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau Oficiile Consulare
acreditate în România, în cazul căsătoriei cu un cetăţean străin;
 declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public din care să
rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit.
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile Şi până la expirarea termenelor de
valabilitate a certificatelor medicale;
Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate Şi cărora li se solicită prezentarea
unui document, eliberat de Oficiile de Stare Civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriti, se pot
adresa Primăriei care are în păstrare actul de naŞtere, instituţie care va elibera dovada.
Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani.
Pentru motive temeinice, minorul (atât fata cât şi băiatul) care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se
poate căsătorii în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui
şi cu autorizarea Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibiliatea de a-şi manifesta voinţa,
încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea
perosanei sau autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
Autorizarea dată de către Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita va fi
depusă la dosarul de căsătorie.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: în momentul oficierii.
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SC.3Înregistrarea actelor Ş faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la Primărie în a cărui rază teritorială s-a produs decesul.
Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În
cazul în care decesul nu este declarat în termen legal, întocmirea actului de deces se face numai cu
aprobarea Parchetului.
Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul
găsirii unui cadavru, declaraţia se face in 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii
unui cadavrului, în cazul acesta înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator şi a
dovezii eliberate de Poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost
sesizată.
Acte necesare:

certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul care a facut
constatarea;

actul de identitate a celui decedat;

livretul militarsau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse
obligaţiilor militare;
În cazul în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute la literele a,b,c, s-a declara în scris,
motivul nepezenţării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.
După întocmirea actului de deces, ofiţerul de Stare Civilă eliberează declarantului adeverinţa de
înhumare a cadavrului.

Număr exemplare dosar de depus: 1

Termen de rezolvare: pe loc.
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SC.4Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă conform Legii 119/1996 înregistrarea actelor întocmite în străinătate
Actele de stare civilă a cetăţenilor români întocmite în străinătate se transcriu, obligatoriu, în
registrele de Stare Civilă române;
Acte necesare pentru transcrie:
 cererea de transcriere tipizată (care este adresată Primăriei localităţii în raza căreia îŞi are
domiciliul solicitantul);
 certificatul sau extrasul în original;
 traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată de un notar public sau
de Oficiul Consular Roman;
 fotocopie a certificatului sau a extrasului autentificate de un notar public;
 act de identitate (în original Şi copie xerox);
 documente justificative pentru completarea unor rubrici (ex. lipsa datei de naŞtere a soţilor
după căsătorie a rubricilor privind părinţii acestora, nemenţionarea numelui soţilor după
căsătorie, înscrierea numelui de fată al mamei copilului în certificatul de naŞtere al
copilului, înscrierea altui domiciliu pentru persoana decedată).
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, pot cere transcrierea direct sau prin împuternicit cu
procură specială, autentificată.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE
In conformitate cu prevederile art.43 (3) din Legea nr. 119/1996 si art.63 din Metodologia nr.
1/1997, actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale
competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la
întoarcerea în ţară sau de la primirea în străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine,
ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere in registrele de stare civila
romane, in termen de 6 luni, constituie contraventii la regimul actelor de stare civila, şi se
sanctionează cu amenda între 100-200 LEI, daca nu sunt savarsite in condiţiile în care, potrivit
legii penale, sunt considerate infractiuni (art. 62 lit.e din Legea nr.119/1996).
Cetatenii romani pot cere transcrierea, direct (personal) sau prin imputernicit cu procura
speciala, autentificata, in tara de un notar public, iar in strainatate de oficiul consular roman din
statul de resedinta sau de un notar public din străinătate, situaţie în care procura trebuie să conţină
Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961 (dacă statul de reşedinţă este semnatar a
convenţiei de la Haga). Cererea se depune la primaria localitatii in raza careia au avut ultimul
domiciliu, iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria Sectorului 1 al
Municipiului Bucuresti, unde se va efectua transcrierea certificatului (art. 63, al.3 din Metodologia
nr.1/1997)
Acte necesare:
• actul de identitate în original şi xerocopie (buletin, carte de identitate, adeverinta de
identitate provizorie) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul pentru cetatenii
romani cu domiciliul in strainatate;
• dovada de domiciliu - se prezintă de către cetăţenii români care solicită transcrierea (fie
personal fie prin împuternicit) şi care nu pot face dovada domiciliului din ţară, din anumite cauze
(act de identitate românesc expirat sau inexistent), dovadă care poate fi obţinută de la serviciul de
evidenţă a persoanelor din cadrul autorităţii publice locale a ultimului loc de domiciliu, (Circulara
I.N.E.P. nr. 17/17.08.2004);
• certificatul ori extrasul de căsătorie - în original, CARE VA CUPRINDE
OBLIGATORIU APOSTILA conform convenţiei de la HAGA (in situaţia ţărilor semnatare a
Convenţiei de la Haga din 1961, iar în caz contrar supralegalizarea Oficiului Consular de carieră al
României din ţara respectivă);
• copie legalizată după original şi traducere autentificată în limba română. Traducerea
şi legalizarea se face in România la un notar public, iar în străinătate la Oficiul Consular de carieră a
României din ţara de reşedinţă a titularului actului de căsătorie, sau notar public din ţara de
reşedinţă, situaţie în care VA CUPRINDE OBLIGATORIU APOSTILA conform convenţiei de la
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HAGA (în cazul ţărilor semnatare a Convenţiei de la Haga din 1961, iar în caz contrar
supralegalizarea Oficiului Consular de carieră al României din ţara respectivă);
• documente justificativepentru completarea unor rubrici:
- copia certificatului de naştere,
- declaraţie notarială cu numele soţilor după căsătorie, în cazul în care nu rezultă, în mod
explicit, din certificatul de casatorie numele de familie al soţilor după căsătorie;

CAZURI SPECIALE Când unul sau ambii soţi nu sunt la prima căsătorie se vor depune şi
următoarele acte:
1. In caz de deces - dacă decesul a avut loc in România - copie după certificatul de deces;
când decesul a fost în alta ţară - certificatul în original, copie legalizată şi traducere în limba română
autentificată. În caz de divorţ pronunţat de către o instanţă de judecată din România, pentru o
căsătorie anterioară care a avut loc în Romania, este necesară o copie legalizată a sentinţei definitive
şi irevocabile.
2. In cazul în care căsătoria anterioară a fost în România şi divorţul s-a pronunţat în
străinătate, va fi necesară sentinţa de divorţ în original, copie xerox legalizată, traducere în limba
română autentificată. În cazul în care sentinţa de divorţ a fost eliberată de către o instanţă de
judecată a unei ţări care nu este membră UE este necasar să se facă mai întâi recunoaşterea
sentinţei de divorţ pe teritoriul României. Recunoaşterea se face la Tribunalul competent, la ultimul
loc de domiciliu avut în ţară.
3. In cazul în care căsătoria anterioară a fost în străinătate şi nu a fost transcrisă în registrele
româneşti, iar divorţul s-a pronunţat de către o instanţă străină, se vor depune şi actele pentru
înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ sunt necesare atât certificatul de căsătorie cât şi sentinţa de
divorţ, în original, copie xerox şi traducere în limba română autentificată.
4. In cazul în care căsătoria a fost transcrisă în registrele române, iar ulterior a intervenit
divorţul pronunţat în străinătate, se va solicita mai întâi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de
naştere, respectiv pe actul de casatorie. Solicitarea se face la primăria unde se află actul de naştere
sau la primaria unde s-a inregistrat transcrierea căsătoriei.
Număr exemplare dosar de depus: 1

Termen de rezolvare: pe loc.
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Verificat identitatea solicitantului
Ofiter de stare civilă

Nr .................. din ............. /20

Semnătura .......................

Către,
Consiliul local al ____________________________

Subsemnatul ............................................................................................
fiul/fiica
................................................................................................................ lui
.............................. si al .................................. domiciliat in .............................................
str ...........................................................................
nr ........
bl........
ap........
jud
............................................ ,
posesor al cartii/buletinului
de identitate/pasaportului
seria _____nr. _________ ,eliberat/a de .............................................................. ,
CNP/.. . /.. . /.. . /.. . /.. . /.. . ./.. . /.. . /.../.../.. . /.. . /.. . /, telefon ............................ , vă rog să binevoiţi a
transcrie certificatul de nastere eliberat de autorităţile din ................................. , privind pe
Şi să-mi eliberaţi certificatul romanesc de naştere, în urma
transcrierii .
Alte
'
'
menţiuni ........................................................................................................................................

DATA ____________
SEMNĂTURA,: .......................................

Eliberat certificat de
Seria ___ nr. ______________ / ______ 20_
Ofiter de stare
Am primit certificatul
civila, Semnătura,
solicitat Semnătura,
Data ...................... 20

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti
Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă _________________

Nr ........... din ............. /20 _

Semnătura .........................

Către,
Consiliul local al _________________________

Subsemnatul ................................................................ fiul/fiica lui ............................ şi al
................................. domiciliat in .................................... str .................................. nr ........... bl
....... ap ....... jud ............................................. ,
posesor
al
cărţii/buletinului
de
identitate/pasaportului
seria _____nr. _________ , eliberat/a de ......................,
CNP/.. . /.. . /.. . /.. . /.. . /.. . ./.. . /.. . /.../.../.. . /.. . /.. . /, telefon ........................ , vă rog să binevoiţi a
transcrie
în registrele de stare civilă române certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile din
........................................ , privind pe ................................................. şi sa-mi eliberaţi certificatul
românesc de CĂSĂTORIE, în urma transcrierii .
Alte

menţiuni

(la

a

câta

căsătorie

este

titularul

actului

de

căsătorie)

DATA ____________
SEMNĂTURA,: .......................................

Eliberat certificat de ............................................
Seria ___ nr. ______________ / ______ 20_
Ofiţer de stare civilă,
Am primit certificatul solicitat
Semnătura,: .....................
Data _________________ 20_
Intocmit act de căsătorie,
OPERAT MENŢIUNI PE ACTELE DE NAŞTERE
Nr .......... / ........... al localităţii ....................................................... , pentru soţ
Nr ......... / ......... al localităţii ......................................................... , pentru soţie
Trimis comunicare de menţiune la exemplarul II
Cu adresa nr .......................... din ................................
Semnatura .......................

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti
Ghidul cetăţeanului din comuna
Avramesti
Verificat
identitatea
solicitantului Ofiţer de stare civilă

Nr .................. din
...................... /20

Semnătura .........................

Către,
Consiliul local al _________________________
Subsemnatul ................................................ fiul/fiica lui ......................................... Şi al
........................................ domiciliat in ............................................ str .................................. nr.
..... bl .............. ap ............ jud ...................... ,
posesor
al
cartii/buletinului
de
identitate/pasaportului
seria _____nr. _________ , eliberat de ..........................................
CNP/.. . /.. . /.. . /.. . /.. . /.. . ./.. . /.. . /.../.../.. . /.. . /.. . /, telefon ............................ , vă rog să binevoiţi a
transcriecertificatul de deces eliberat de autoritatile din ............................................... , privind pe
.......................................................................................................... Şi să-mi eliberati certificatul
romanesc de deces, în urma transcrierii.
Alte menţiuni ........................................................................................................................

DATA ____________
SEMNĂTURA,: .......................................

Eliberat certificat de ............................................
Seria ___ nr. ______________ / ______ 20_
Ofiter de stare civila,
AM PRIMIT CERTIFICATUL SOLICITAT
SEMNĂTURA,: ........................
Semnătura,:.........................
Data ................... 20
întocmit act de deces nr .............. /20 _
OPERAT MENTIUNI PE ACTELE DE NASTERE
Nr .......... / ....... al localitatii .......... , pentru decedat
Nr ......... / ......... al localitatii ......... , pentru soţ/sotie supravieţuitoare
Trimis comunicare de mentiune
Cu adresa nr ......... din .................................
Semnatura ......................

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti
SC.5 Schimbarea de nume pe cale administrativă a persoanelor fizice, conform OG Nr.
41/30.01.2003

Acte necesare:
 Cerere tip;
 Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale solicitantului;
 Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat
extrasul din cererea de schimbare a numelui, un exemplar de la publicarea căruia să nu fi
trecut un an;
 Consimţământul dat în formă autentică al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de
familie purtat în timpul căsătoriei;
 Copie după decizia de aprobare a autorităţii tutelare, pentru minori;
 Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: 30 de zile.
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Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti
CERERE DE SCHIMBARE DE NUME

Subsemnatul ……..…………………………………………………. născut la data de …………………..
în ……………………..……. judeţul ……………..……. cetăţenia ………………………. naţionalitatea
………………
de
profesie…………………………posesor
al
buletinului/cărţii
de
identitate/paşaportului seria ………. nr. ……………….… domiciliat în …………………………. str.
………..……………… nr. …… , ap. ….., judeţul ………….………….., telefon (acasă)
………..…………….. . C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
SAALLZZNNNNNC
Vă rog să-mi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ………………………………………. în
……………………………………………………..
şi
a
prenumelui
din
…………………………………… în ……………………………………
De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din ……………………………………………... în
…………………………………….. pentru următorii copii minori:
1. …………………………………………………………………………………………………….
(numele, prenumele, locul şi data naşterii)
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
În susţinerea cererii, menţionez următoarele:
Numele anterioare pe care le-am purtat, porecla şi provenienţa ………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Date despre solicitant şi rudele acestuia:
- Starea civilă ………………………………………………………………………………………
(necăsătorit, căsătorit, divorţat, văduv)
- Părinţii solicitantului:
Tatăl ………………………………………………………………………………………………….
(numele de familie şi prenumele)
Mama ………………………………………………………………………………………………...
(numele de familie şi prenumele)
Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă:
Da ٱ
Nu ٱ
- Soţul (sau soţia) ………………………………………………………………………………….
(numele şi prenumele)
Tatăl ………………………………………………………………………………………………….
Mama ………………………………………………………………………………………………...
- Locul şi data căsătoriei solicitantului …………………………………………………………….
- Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) ………………………....
………………………………………………………………………………………………………………..
Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului la data depunerii cererii ……………………………...
………………………………………………………. telefon …………………………
Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii.
Anexez următoarele acte:
1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………….
Semnătura solicitantului
Data …………………. ………………………..
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SC.6 Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberează la cererea persoanelor îndreptăţite, cu perceperea taxei
legale de timbru.
Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate, cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor straini ale căror acte sunt înregistrate în ţară li se
vor elibera certificate pe baza paşaportului.
Certificatele de stare civilă se pot solicita prin Primărie în a cărui rază solicitantul are domiciliul sau
reşedinţa.
Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului, pentru copiii minori, certificatele de
naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soti sau, la cerere, ambilor soti.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.
Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.
La cererea instanţelor judecătoreşti, parchetului, poliţiei şi a notarilor publici se eliberează extrase
de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie.
Livretele de familie se eliberează începând cu anul 1997, împreună cu certificatul de căsătorie.
Familile întemeiate anterior pot solicita eliberarea livretului de familie.

Actele ncesere pentru eliberare livretului de familie:
 Cerere tip;
 Certificatele de naştere - ale parinţilor şi ale copiilor;
 Certificatul de căsătorie;
 Actele de identitate.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: pe loc.
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Verificat identitatea solicitantului
Ofițer de stare civilă
L.S.

Inregistrat la nr. ……………..
din…………………20__

DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul (a) ……………………………………..fiul (fiica) lui ………………….…. și al
……………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………… satul/str
…………………………..nr. …… ap. ……. posesor al actului de identitate seria ……. nr……………..
eliberat de Poliția ……………………………………………
Vă rog să binevoiți a-mi elibera certificatul de (naștere, căsătorie)………………………………în care sens fac
următoarele precizări:
- M-am născut la data de ………………. în localitatea …………………….. județul ……….……, cu numele
de familie ………………………
- M-am căsătorit cu ……………………………………...………… la data de …….……….. în
localitatea……………………., județul ………..…………..
Vechiul certificat a fost ………………………………………………. (pierdut, furat, deteriorat, predat pentru
anulare) în următoarele împrejurări:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….

Data ……………………

SEMNĂTURA,
-------------------------------

C.N.P.-ul titularului (soţului) pentru care se solicită certificatul

C.N.P. soţiei pentru care se solicită certificatul

Eliberat certificat de:
Naştere seria ………..nr ……………… Am primit certificatul solicitat
Căsătorie seria ……… nr……………… Semnătura
Data ………………….. 20__
OFIȚER DE STARE CIVILĂ
…………………………….

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti
Domnului Primar al _____________________, județul __________
Verificat identitatea solicitantului
Ofiter de stare civilă
L.S.

înregistrat la nr ...........................
din .......................... 20__

DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul (a) ……………………………………..fiul (fiica) lui …………………... și al
…………………………….., domiciliat în țara……………………… localitatea ………..………….
str ………………………. nr.…….. posesor al pasaportului seria ……. nr…………….. eliberat de
autoritățile ………………………………
Vă rog să binevoiţi a-mi elibera certificatul de (naștere, căsătorie) ………………………………..,
în care sens fac următoarele precizări:
- m-am născut la data de ……………….în localitatea …………………….. județul
……….………….. cu numele de familie …………………………………
- m-am căsătorit cu ………………………………… la data de ……………….în
localitatea……………………., județul ……………..
Vechiul certificat mi-a fost (pierdut, distrus, furat, retinut) ………………………………… în
următoarele
împrejurări
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Data ……………………
SEMNĂTURA
---------------------

Eliberat certificat de:
Naştere seria ………..nr ……………… Am primit certificatul solicitat
Căsătorie seria ……… nr……………… SEMNĂTURA
Data ………………….. 20__ …………………………………
OFIŢER DE STARE CIVILĂ
…………………………….
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DOMNULUI PRIMAR AL ____________________________ , JUDE.UL ______________
Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă ......

înregistrat nr. ..............
din ................ 20 …..
DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul(a) ..................................... fiul (fiica) lui .............................................. şi al .............................................
domiciliat în ...................................... str. ................................ , nr......................................................................... ,
etaj
................................................................................................................................................................................... ap.
...... jud ....................................................................................................................................................................... ,
posesor al B.I./C.I. seria ........... nr ............................................eliberat de Poliţia ...........................................................
Vă rog să binevoiţi a-mi elibera CERTIFICATUL DE DECES al numitului (ei)
decedat(ă) în...................................... / ................................................. jud ............................ la data de..........................
Fiul lui .......................................................... şi al .......................................................... cu ultimul domiciliu în
..................................................... , str ........................................ , nr ........... , ap.
Solicit certificatul de DECES în calitate de ............................................................................ pentru a-mi servi la

Menţionez faptul că vechiul certificat de deces a fost .....................................................................................................
(furat, pierdut, distrus) în următoarele împrejurări .........................................................................................................

Data

SEMNĂTURA
Am primit certificatul solicitat,
SEMNĂTURA

Eliberat certificat de deces
Seria ........ nr ............................
Data ......................... 20
Ofiter de stare civilã,
.........................................
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DOMNULUI PRIMAR AL ______________________ , JUD. _______________

Catre,
CONSILIUL LOCAL AL ______________________________________
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Subsemnatul(a)
.................................................................................
domiciliat(ă)
în
____________________________ str .............................................. , nr ........ ap ........... , judeţul __________ , posesor
al B.I.(C.I.) seria............ Nr ........................ în calitate de reprezentant al familiei:

Prin prezenta vă solicit eliberarea livretului de familie.
Anexez următoarele acte:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________________
Precizez că este primul livret de familie primit.
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei ce fac declaraţii false.
Data depunerii .....................................
Semnătura solicitant ............................................
Semnătura referent de stare civilă
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SC.7 Rectificarea actelor de stare civilă
Acte necesare:

 Cerere tip;
 Actul de identitate al solicitantului;
 Orice acte de stare civilă prin care să dovedească că cererea de rectificare este întemeiată.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: 30 de zile.

ANEXA nr.1
înregistrat la nr ............
din ....................... 20..
Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă L.S.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul .......................... , fiul lui ........................................... şi al ..................................................
domiciliat în .................................................................. , str./satul .................................nr .......... , bloc .............,
(comuna, oraşul, municipiul)
scara ...... , et ............. , ............. ap .............. , judeţul ..................., titular al cărtii/buletinului de identitate
seria ............... nr .................... , eliberată de............................................... ,
Va rog să binevoiţi a-mi aproba rectificarea actului de ................................................... , nr .......... din
.......................... înregistrat la primăria com./oraş/mun ............................................ judeţul............................... ,
privind pe ............................................ în sensul că la rubrica ................................................ să se treacă
..................................................................................... în loc de ...................................................................... , cum
din eroare s-a înregistrat.
La prezenta cerere anexez copii de pe următoarele acte:
care pot fi folosite în sprijinul cererii mele.
Data .......................
Semnătura

Domnului primar al ............................... , judeţul .
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SC.8 Înregistrarea divoţului

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii
sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către
ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de
căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.
Acte necesare:
• cererea de divorţ
• certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
• documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.
• chitanţă de la casieria Primăriei care să ateste plata taxei de divorţ (500 lei la data realizării
prezentului ghid)
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Model cerere:

JUDEŢ HARGHITA
PRIMĂRIA Avramesti
Nr. ..............din ...............

Dată în faţa mea azi ...........................
ofiţer de stare civilă delegat

CERERE DE DIVORŢ
Subsemnatul ____________________________ fiul lui _______________________ şi al
_______________________________, născut la data de ___________________ în localitatea _______________,
judeţ ________________, titular al actului de identitate/paşaportului seria ____ nr. _____, CNP
_______________________, cu domiciliul în
____________________________________________________________.
Luând cunostinţă de prevederile art 292 Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi;
b) nu sunt pus sub interdicţie;
c) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
d) locuinţa comună este cea declarată mai sus
şi
Subsemnata ____________________________ fiica lui _______________________ şi a
_______________________________, născută la data de ___________________ în localitatea _______________,
judeţ _______________, titulară al actului de identitate/paşaportului seria ____ nr. _____, CNP
_______________________, cu domiciliul în _________________________________________.
Luând cunostinţă de prevederile art 292 Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că:
e) nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi;
f) nu sunt pus sub interdicţie;
g) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
h) locuinţa comună este cea declarată mai sus
căsătoriţi la data de __________ la Primăria localităţii ___________ judeţ __________, conform certificatului de
căsătorie seria _______nr.___________, eliberat în baza actului nr.____/________, cu ultima locuinţă comună în
_________________ str.___________________, nr._____, bl.____, etaj ____, apt.____, sector/judeţ_______, de
comun acord, rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ.
După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*:
- fostul soţ: ___________________;
- fosta soţie: ___________________;
ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 38 (1) din legea nr.4/1953 – Codul Familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Semnături
soţ ________________ soţie _____________
Notă
*Potrivit dispoziţiilor art.40 din Codul Familiei: „La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul care,
potrivit art.27 a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să poarte acest nume şi după desfacerea
căsătoriei.”

(verso-ul cererii)
Astăzi _________________ s-a eliberat CERTIFICATUL DE DIVORŢ nr. __________

Semnătură de primire
- fostul soţ _______________ - fosta soţie______________
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În cererea de divorţ fiecare din soţi declară pe propria răspundere:
> adresa ultimei locuinţe comune;
> numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia, urmează să-l poarte după
desfacerea căsătoriei
şi că:
> este de acord cu desfacerea căsătoriei;
> nu au copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
> nu este pus sub interdicţie;
> nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.
În cazul în care ultima locuinţă comună nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi
inscrisă în
actele de identitate, aceştia trebuie sa dea o declaraţie pe propria răspundere în faţa ofiţerului de
stare civilă.
În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate
conform
convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa
unui
traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens
un proces
verbal.
După confruntarea datelor din documentele prezentate cu datele înscrise în cererea de divorţ, ofiţerul
de stare civilă delegat certifică pentru conformitate copiile depuse, cu excepţia certificatului de
căsătorie, în cazul căruia se reţine originalul.
Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică de către
ofiţerul de stare civilă delegat, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării
certificatului de divorţ.
Dovada identităţii se poate face, de către soţi, cu unul dintre următoarele documente:
■ pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de
identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care se
află în termenul de vavalibilitate, atât în momentul depunerii cererii cât şi la data eliberării
certificatului de divorţ;
■ pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de
identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător;
■ pentru apatrizi - paşaport enis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954,
însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
■ pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în
care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la
data depunerii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
■ pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - document de
călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de
călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitar
condiţionată;
■ pentru ceţăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaport emis de statul ai căror
cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
Număr exemplare dosar de depus: 1
Termen de rezolvare: Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua
în care a fost primită şi acordă un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii
cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii
stăruie să divorţeze si dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solită o declaraţie
prin care se menţionează continuarea procedurii de divorţ.
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Model declaraţie:

Dată în faţa mea, ____________________________
Nume, prenume / semnătura
Azi _______________________________________
DECLAŢIE
Subsemnatul(a) _________________________ fiul/fiica lui _______________________ şi al
_______________________________, născut/ă la data de ___________________ în __________________
domiciliat/ă în localitatea _______________, titular/ă al actului de identitate/paşaportului seria ____ nr.
_____, eliberat de _____________________ declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de
_______________________
(numele soţului / soţiei)
şi
Subsemnatul(a) _________________________ fiul/fiica lui _______________________ şi al
_______________________________, născut/ă la data de ___________________ în __________________
domiciliat/ă în localitatea _______________, titular/ă al actului de identitate/paşaportului seria ____ nr.
_____, eliberat de _____________________ declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de
_______________________
(numele soţului / soţiei)
Cererea a fost înregistrată la Primăria Avramesti sub numărul ____________________

Semnătură soţ,
____________

Semnătură soţie,
_____________

Dată în faţa mea,

Ghidul cetăţeanului din comuna Avramesti

În cazul în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia inteleg/inţelege să renunţe la divorţ, se completează o
declaraţie prin care se menţionează acest fapt.

Model declaraţie:
Dată în faţa mea, ____________________________
Nume, prenume / semnătura
Azi _______________________________________

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a) _________________________ fiul/fiica lui _______________________ şi al
_______________________________, născut/ă la data de ___________________ în __________________
domiciliat/ă în localitatea _______________, titular/ă al actului de identitate/paşaportului seria ____ nr.
_____, eliberat de _____________________ declar că RENUNŢ la cererea mea privind desfacerea căsătoriei
de _______________________
(numele soţului / soţiei)
Cererea a fost înregistrată la Primăria Avramesti sub numărul ____________________
Semnătură,
_____________

Dacă soţii nu se prezintă împreună la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice dosarul de divorţ se
clasează, prin întocmirea unui referat. astfel:
Dacă sunt intrunite condiţiile prezentate mai sus, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin
acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ. Acesta va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5
zile lucrătoare.
În cazul în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de Codul Familiei pentru desfacerea
căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat prin care propune
respingerea cererii de divorţ şi care se supune aprobării Primarului.
În caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat
eliberează un duplicat (se menţionează în partea superioară dreaptă menţiunea „DUPLICAT”.), conform cu
originalul, aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulată de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin
împuternicit cu procură specială. Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritorială care are în păstrare dosarul de divorţ,
făcându-se menţiuni despre aceasta în dosarul de divorţ.

