NASTERI
Înre2istrarea naşterii se face la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor sau la primăria municipiului, oraşului sau comunei În
care s-a produs naşterea.
Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din
diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au
fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care au luat cunoştinţă despre
naşterea unui copil.
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort
24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul
termenului de 30 zile
După Împlinirea termenului de 30 de zile, Întocmirea actului de naştere se face la
cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale
În a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar
judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a
Persoanelor a Municipiului Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează În termen de
90 de zile de la data solicitării. (art. 142 alin. (1) din Legea nr. 119/1996);
Nedeclararea naşterii În condiţiile şi În termenele prevăzute de lege constituie
contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei
la 150 lei. (art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996).
Înregistrarea naşterii copilului se face în baza
prezentându-se următoarele documente:

declaraţiei

verbale,

certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va
trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare,
semnătura şi parafa medicului
certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă
naşterea nu este declarată de mamă
actul de identitate al tatălui
certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă
aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe
care îl va dobândi copilul
declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către
tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul
public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la
care se anexează consimtământui mamei; în cazul tatălui minor acesta este
asistat de reprezentantul legal.

