 RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
- Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în
temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de
stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în
funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere. Dispoziţia
primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul
autoritatea emitentă în condiţiile legii.
- În cazul rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora,
cererea întocmită potrivit modelului din anexa 53 din Metodologia pentru aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, se depune la SPCLEP sau, după caz, la primăria unităţii
administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la SPCLEP sau, după
caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. Cererea se
soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea de către primarul unităţii
administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, în baza avizului prealabil al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor SIBIU. Dispoziţia se comunică solicitantutului în
termen de 10 zile de la data emiterii. În cazul în care documentele prevăzute de lege nu pot fi
obţinute în termenul de 30 de zile, primăria comptentă să rezlove cererea de rectificare, va înştiinţa
solicitantul despre necesitatea prelungirii termenului de soluţionare a cererii.
− Acte necesare: actul de identitate al solicitantului în original şi copie xerox; actele de
stare civilă ale solicitantului: certificat de naştere şi căsătorie dacă este cazul în
original şi copii xerox; alte documente justificative, în funcţie de de datele ce se solicită
a fi rectificate.
- Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă
române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai
în următoarele situaţii:
− când eroarea se datorează autorităţilor locale străine care au înregistrat iniţial actul şi
persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine, cu îndeplinirea
cerinţelor prevăzute în art. 93 alin.2 şi 3 din Metodologia pentru aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă( înscrierea în actele de stare civilă a unor hotărâri
străine care se referă la statutul civil al cetăţenilor români, se face după recunoaşterea
hotărârii străine de către tribunalul de pe raza judeţului îşi are sau a avut domiciliul
persoana interesată, fără avizul D:EP.A.B.D iar în situaţiile în care hotărârile străine
sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România( hotărârile judecătoreşti sunt
pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu
care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică), cererea
persoanei interesate se trimite, spre avizare, la D.E.P.A.B.D-Bucureşti, de către primăria
competentă, însoţită de hotărârea străină în original, apostilată, fotocopia şi traducerea
legalizată a acesteia).
− Când eroarea se datorează ofieţrului de stare civilă care a înscris/transcris actul;
− când eroarea se datorează traducerii prezentate.

Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă
L.S.

ANEXA nr.53
Înregistrat la nr.....................
din...........................20......
DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul.....................................................................................................................,
fiul lui............................................................şi al.......................................................................,
domiciliat în localitatea..........................................................str.................................................,
nr.............bloc..........scară,.........et............ap................judeţul....................................................,
titular al cărţii/ buletinului de identitate seria...................nr........................eliberat de .............,
..................................,
Vă rog să binevoiţi a-mi aproba rectificarea actului de ............................................
nr....................din...............................................înregistrat la primăria com./oraş/mun..............
......................................................judeţul ......................................privind pe.............................,
......................................................................................................................................................
în sensul ca la rubrica .................................................................................................................
în loc de.........................................................să se treacă..............................................................
la rubrica.......................................................................................................................................
în loc de.........................................................să se treacă..............................................................
.......................................................................................................................................................
la rubrica.......................................................................................................................................
în loc de .........................................................să se treacă............................................................
.......................................................................................................................................................
la rubrica......................................................................................................................................
în loc de..........................................................să se treacă............................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cum din eroare s-a înregistrat. La prezenta cerere anexez următoarele acte:...............................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................ce pot fi
folosite în sprijinul cererii mele.
Data:

Semnătura,

