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TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES 
 

 

 

Acte necesare:  

 Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE 

LA HAGA);  

 Copie după certificat;  

 Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public 

român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de un birou 

notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;  

 Copie după certificatul de naştere şi căsătorie;  

 Copie după buletinul/ cartea de identitate a persoanei decedate;  

 Copie după actul de identitate a persoanei care solicită transcrierea 

certificatului;  

Cine depune actele:  

Orice persoană interesată de obţinerea certificatului de deces.  

Unde se depune dosarul: 

 La primăria unde îşi are domiciliu persoana care solicită transcrierea 

certificatului sau la primăria de la ultmul loc de domiciliu al persoanei decedate;  

Termen de soluţionare: 30 de zile.  
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