Verificat indentitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă,
L.S

înregistrat la nr. _____
din _______ 20___

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul _____________________________________________________ ,
fiul lui ___________________________ şi al ________________________,
domiciliat în __________________ str./satul _________________________ ,
nr. ____ , bl.____ , sc. ___ , et. ___ , ap. ___ , judeţul ___________________ ,
posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ____ nr. ____________________
cod numeric personal __________________________ eliberat de Poliţia
________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba înregistrarea naşterii
copilului __________________________________________ , născut la data
de ______________ în localitatea ________________________________ ţara
____________________ în

baza sentinţei judecătoreşti nr. _____ din

_________________ a Judecătoriei _______________ , întrucât copilul nu a
fost declarat la autorităţile străine sau la oficiul diplomatic român.

Semnătura

Data _______________________

DOMNULUI PRIMAR AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI IANCA

Domnule Primar

Subsemnatul ______________________________________ ,
cu domiciliul în ________________________________________
________________________________________________________ ,
posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ________ nr.
__________________ cod numeric personal ___________________
eliberat(ă) de Poliţia __________________________________ .
Vă ro g să bine voiţ i a- mi aproba înregist rarea tardivă a
naşterii copilului ______________________________ născut la data
de ______________ în ____________________________ , fiul
lui _________________________ şi al __________________________
Nu am declaral în termen
deoarece (se vor arăta
motivele ): _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Data ______________________
Semnătura,

Domnului Primar al Oraşului Ianca

Dată în faţa noastră
Ofiţer de stare civilă,
Semnătura

ANEXA Nr. 30

D E C L A R A Ţ I E
Subsemnatul _________________________________ născut la data de ____________________
Î]n______________________, judeţul __________________, domiciliat în _________________________,
Str. ________________ nr. ___, bl. _____, sc. ___, et. ____, ap. ___, judeţul / sectorul _____________
_________________, posesor al cărţii de identitate/buletinului de identitate seria ______nr. _______________ prin
prezenta recunosc ca fiind al meu copilul _____________________________________________________ , născut
la ___________________ , de către ______________________________________ , şi dorescsă-mi poarte
numele de familie.
Semnătura

Subsemnata ______________________________ sunt de acord ca fiul (fiica) mea, născut(ă) Ia data
_____________în___________________Judeţul _____________ , din relaţiile mele cu numitul ________
________________________ să poarte numele de familie ________________________________
Data __________________
Semnătura

Declaraţie
Subsemnaţii __________________________________________________ ,
cu

domiciliul

în ______________________ str./sat __________________

nr. ____ , bl._____ , sc. ___ ,et. ___ , ap. ___ , judeţul/sectorul ___________
posesor al buletin / carte de identitate seria ____ nr. ___________________
cod numeric personal ________________________________ eliberat de Politia
___________________ şi cu domiciliul în ___________________________str./sat
_______________________ nr. ___ , bl. ____, sc. ___ , et. ___, ap.__ , judeţul /
sectorul __________________________ posesoare a buletin/carte de identitate
seria ____ nr__________________, cod numeric personal _______________
eliberat de Politia ____________ ,

căsătoriţi la data de _______________ în

________________________ , act nr. __________/_____, declarăm că suntem de

acord ca copilul nostru de sex ____________ născut la data de ___________
în ___________________________poarte numele de familie ______________

Data. ______________
Semnături,

Declaraţie
Subsemnaţii __________________________________________________ ,
cu

domiciliul

în ______________________ str./sat __________________

nr. ____ , bl._____ , sc. ___ ,et. ___ , ap. ___ , judeţul/sectorul ___________
posesor al buletin / carte de identitate seria ____ nr. ___________________
cod numeric personal ________________________________ eliberat de Politia
___________________ şi cu domiciliul în ___________________________str./sat
_______________________ nr. ___ , bl. ____, sc. ___ , et. ___, ap.__ , judeţul /
sectorul __________________________ posesoare a buletin/carte de identitate
seria ____ nr__________________, cod numeric personal _______________
eliberat de Politia ____________ ,

căsătoriţi la data de _______________ în

________________________ , act nr. __________/_____, declarăm că suntem de

acord ca copilul nostru de sex ___________ născut la data de ____________
în maternitatea _________________________________poarte prenumele de
__________________________ în loc de ________________________ , cum
este trecut in certificatul constatator al naşterii.

Data.

Semnături,

