
Schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativa  

Actele necesare: 

Cererea tip pentru publicare in Monitorul Oficial - avizata de primaria locului de depunere; 

Monitorul Oficial in care s-a facut cunoscuta solicitarea de  schimbare de nume;  

Certificatele de stare civila (nastere, casatorie, ale copiilor minori -dupa caz, deces)- in original 

si copii legalizate la notariat, cf. O.G. nr. 41/2003; 

Sentinta de divorţ – copie legalizată de Grefa instanţei care a pronunţat-o 

Alte acte - dupa caz :  

Actul de consimtamant al celuilalt sot / parinte daca se schimba numele de familie comun 

purtat in timpul casatoriei, respectiv al copilului, autentificat la un notar public; 

 Incuviintarea autoritatii tutelare pentru copii minori, dupa caz, daca parintii nu se inteleg cu 

privire la nume; 

Cazier fiscal - de la Directia Finantelor Publice Bucuresti; 

Cazier judiciar - de la sectia de politie de domiciliu; 

orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale; 

 Chitanta taxa 1 lei de la Caseria Primariei; 

Taxa de schimbare a numelui : 10 lei (se achita in cazul aprobarii);  

Atentie!  

Dosarul pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania se depune la primaria de domiciliu. 

Dosarul pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate se depune la primaria ultimului 

domiciliu avut in Romania, iar pentru cei care n-au avut vreodata domiciliul in Romania, la 

Primaria Sector 1. 

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care solicita schimbarea numelui pe cale 

administrativa pot prezenta in locul cazierului fiscal, o declaratie  pe proprie raspundere, data la 

un notar din strainatate cu Apostila – cf. Conventiei Haga sau la Ambasada/Consulatul Romaniei 

din tara respectiva, din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman si nu sunt inregistrati 

in cazierul fiscal, sub sanctiunea prevazuta in cazul nerespectarii articolului 292 Cod penal (fals 

in declaratii). 

  

INSCRIEREA SCHIMBARII NUMELUI PRONUNTAT IN STRAINATATE  

Se face cu aprobarea I.N.E.P., la solicitarea titularului actului sau a imputernicitului acestuia.  



Actele necesare: 

Cerere tip;  

Actul de identitate;  

Certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare in original, copie xerox si traducere 

legalizata la un notar public in Romania;  

Procura speciala autentificata in tara de un notar public sau in strainatate, de ambasada 

Romaniei, consulatul Romaniei sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de la Haga 

din anul 1961;  

Pasaportul romanesc in termen de valabilitate sau adeverinta emisa de DG Pasapoarte - 

Serviciul Migrari si Cetatenie (in cazul in care nu face dovada cetateniei romane)\;  

Atentie! 

 De consultat listele statelor de la inceputul pliantului. Actele se depun la primaria care are in 

pastrare actul de naştere; Copiile actelor se depun in dublu exemplar cf. Circularei comune nr. 19 

(copii xerox care raman la cerere şi un rând de copii la actul de stare civilă în baza căruia a fost 

emis certificatul);  
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