DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ
Art. 6 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. nr. 41/2003, cu modificările ulterioare
Cererea de schimbare a numelui se poate face în nume propriu, prin împuternicit cu procură
specială sau împuternicire avocaţială (se va depune la domiciliul solicitantului) împreună cu
următoarele documente:
1. actul de identitate şi copie xerox (buletin de identitate/carte de identitate/ carte
provizorie/paşaport cu domiciliu în străinătate+adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în România
eliberată de s.p.c.l.e.p. arondat, dovadă privind statutul juridic faţă de statul român în cazul în care
nu poate face dovada cetăţeniei române);
2. copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
3. un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a în care a fost publicat, conform
art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi
trecut mai mult de un an;
4. consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie
comun purtat în timpul căsătoriei;
5. consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui de familie
sau prenumelui copilului minor;
6. copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu
privire la schimbarea numelui copiilor minori, precum şi atunci când cererea de schimbare a
numelui este făcută, pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească, de către
tutore (mai corect este cuvântul încuviinţare);
7. certificat de cazier judiciar al solicitantului ( este valabil 6 luni);
8.

certificat de cazier fiscal al solicitantului ( este valabil 15 zile) - atenţie în cazul cetăţenilor
români cu domiciliu în străinătate în locul cazierului fiscal se va depune o declaraţie autentificată
din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român. Declaraţia va fi dată la un notar public în
ţară sau dacă este dată în străinătate, la misiunea diplomatică a României din ţara de reşedinţă
ori la un notar public străin(care va fi apostilată, supralegalizată, după caz);

9. procura specială sau împuternicirea avocaţială în original;
10. orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale (ex:
copii xerox sentinţe civile de divorţ, sentinţe adopţie, etc., declaraţii date de unele persoane din
care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume date în formă
autentică, copii a anumitor documente eliberate de autorităţile străine sau române, etc.);
NOTĂ:

se vor solicita de către ofiţerul de stare civilă extrase pentru uz oficial de pe actele de naştere, şi după caz, de

căsătorie, cu toate menţiunile existente pe marginea acestora ( accent pe menţiunile referitoare la schimbările de nume intervenite
anterior).

