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Schimbarea numelui pe cale administrativă
În vederea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Bihor, vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă.
Numele persoanei fizice este unul dintre atributele de identificare a acesteia şi element al actului de stare
civilă. Cetăţenii români cu domiciliul în ţară/ străinătate şi cetăţenii apatrizi cu domiciliul în România pot solicita
pentru motive temeinice schimbarea numelui de familie/prenumelui pe cale administrativă.
Acte neceare :
Act de identitate solicitant,împuternicit,după caz în original şi fotocopie;
Certificate de stare civilă ale persoanei pentru care se solicită schimbarea numelui în original şi fotocopie;
Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10 din O.G.
41/2003,extrasul din cererea de schimbare a numelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în
timpul căsătoriei;
Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui copilului minor;
Copie de pe autorizarea autorităţii tutelare, atunci când se impune;
Cazierul fiscal obţinut de la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice;
Cazierul judiciar ;
Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
Cerea se adresează :
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăriei de la domiciliul solicitantului;
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor /Primăriei de la ultimul loc de domiciliu din ţară,
în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate ;
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor /Primăriei de la ultimul loc de domiciliu din ţară
al părinţilor în cazul cetăţenilor români minori cu domiciliul în străinătate;
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti pentru cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate care nu au avut niciodată domiciliul pe teritoriul României .
Cererea se depune de către:
Persoana majoră;
Părinţi sau tutore (cu încuviinţarea instanţei de tutelă), în cazul minorilor;
Tutorele, cu încuviinţarea instanţei de tutelă pentru persoanele puse sub interdicţie;
Serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean - pentru minorul a cărui
părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi, dispăruţi sau decăzuţi din
drepturile părinteşti;
Orice persoană împuternicită prin procură notarială;
Avocatul, prin împuternicire avocaţială.
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