
                  Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora 

 

(art. 61 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată,art.125 dinH.G.64/2011) 

 

    Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilã presupune îndreptarea unor erori 

materiale comise cu ocazia înregistrãrilor de stare civilã  

 

   Rectificarea actelor de stare civilã şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora 

se face în temeiul dispoziţiei primarului unitãţii administrativ-teritoriale care are în 

pãstrare actul de stare civilã, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul 

prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcţie de rezultatul verificãrilor, se emit dispoziţii de 

admiteresauderespingere. 

 

 În cazul rectificãrii actelor de stare civilã şi a menţiunilor înscrise pe marginea 

acestora, cererea întocmitã însoţitã de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. 

sau, dupã caz, la primãria unitãţii administrativ-teritoriale care are în pãstrare actul 

de stare civilã ori la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria unitãţii administrativ-

teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluţioneazã în termen de 30 de 

zile, prin emiterea dispoziţiei aceasta se comunicã solicitantului, în termen de 10 

ziledeladataemiterii. 

 Ofiţerul de stare civilã care primeşte cererea o înregistreazã şi o prezintã 

primarului, împreunã cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat 

cuprinzând rezultatul verificãrilor, dupã ce în prealabil referatul a fost avizat de 

cãtre S.P.C.J.E.P. 

În situaţia în care cererea de rectificare a unui act de stare civilã se depune la 

S.P.C.L.E.P. ori, dupã caz, la primãria unitãţii administrativ-teritoriale de la 

domiciliul solicitantului, aceasta se înainteazã, de îndatã, S.P.C.L.E.P. sau, dupã 

caz, primãriei unitãţii administrativ-teritoriale care are în pãstrare actul de stare 

civilã. 

 Actele de stare civilã întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de 

stare civilã române a certificatelor sau extraselor de stare civilã încheiate în 

strãinãtate se rectificã numai în urmãtoarelesituaţii: 

    a) când eroarea se datoreazã autoritãţilor locale strãine care au înregistrat iniţial 

actul şi persoana interesatã prezintã documentul eliberat de autoritãţile strãine,  

    b) când eroarea se datoreazã ofiţerului de stare civilã care a înscris/a transcris 

actul; 

    c) când eroarea se datoreazã traducerii prezentate. 
    . 

 

 


