
                                Dată în faţa mea 

         Ofiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă, 

 

                     ..................................... 

             (numele de familie şi prenumele) 

 

                           ......................... 

                                  (semnătura) 

 

 

DECLARAŢIE 

 

    Subsemnata, ....................., declar că la data de ............, în unitatea medicală/în locuinţa din 

............., am născut un copil de sex ........., cu numele de familie ............... şi prenumele 

............, eu însămi neavând naşterea înregistrată în registrele de stare civilă. 

    Declar că m-am născut la data de ...........în localitatea ........., judeţul .........., ca fiică a lui 

............ şi a ........., cu domiciliul declarat în localitatea ..............., str. ............ nr. ........, bl. ....., 

sc. ......., et. ...., ap. ......., sectorul/judeţul ......... . 

 

    Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez, fiind necesară pentru 

înregistrarea în registrele de stare civilă a copilului .....(numele de familie şi prenumele 

copilului). 

 

 

                    Data 

                ................ 

                                                                                                            Semnătura 

                                                        

                                                                                                             .................. 

 

                                Dată în faţa mea 

         Ofiţer de stare civilă/Personal cu atribuţii de stare civilă, 

 

                     ..................................... 

                        (numele de familie şi prenumele) 

 

                           ......................... 

                                  (semnătura) 

 

 

 

 

 

                                                            

  



DECLARAŢIE 
 

    Subsemnatul(a), ............, domiciliat(ă) în localitatea ............., str. ............... nr. ......, bl. 

......., sc. ........, et. ........, ap. ........, sectorul/judeţul ........., posesor/posesoare al/a actului de 

identitate seria ............ nr. ............, declar că la data de ..........., în unitatea medicală/în 

locuinţa din ..........., s-a născut un copil de sex ............, cu numele de familie ......... şi 

prenumele .........., mama neavând naşterea înregistrată în registrele de stare civilă. 

    Menţionez că mama a declarat următoarele date: numele de familie ..........., prenumele 

........., născută la data de .......... în localitatea ............, judeţul ................., fiica lui .................. 

şi a ............, cu domiciliul declarat în localitatea ..................., str. ............... nr. ........., bl. 

.........., sc. ........., et. ......, ap. ........., sectorul/judeţul ........ . 

 

    Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez, fiind necesară pentru 

înregistrarea în registrele de stare civilă a copilului .......(numele de familie şi prenumele 

copilului)..... 

 

                    Data 

              ................         Semnătura 

 


