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TRANSCRIEREA  

 
1. CERTIFICATELE DE NASTERE STRAINE:  
Competenta: unul dintre parinti are sau a avut ultimul domiciliul in comuna 
Largu.  
In cazul copiilor a caror nastere s-a produs in strainatate si care au fost 
inregistrati la autoritatile straine competente, parintii cetateni romani, sunt 
obligati in termen de 6 luni de la data intoarcerii in tara, sa ceara 
transcrierea certificatelor de nastere straine in actele de nastere romanesti, 
la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau il au in tara.  
Acte necesare:  

 fotocopia a actului de identitate a parintelui care solicita transcrierea 
 certificatul de nastere original apostilat conform conventiei de la Haga 

(daca este cazul) si o fotocopie legalizata a acestuia;  
 traducerea in limba romana a certificatului, autentificata de un notar 

public din Romania sau solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor 
consulare ale Romaniei;  

 fotocopia certificatului de casatorie al parintilor;  
 adeverinta de domiciliu pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in 

strainatate - eliberata de S.P.C.L.E.P. Pogoanele;  
 declaratie pe proprie raspundere data la notar de catre ambii parinti, 

din care sa reiasa domiciliul minorului din Romania, la unul dintre 
acestia, in cazul in care parintii au domicilii diferite. 

 
 
2. CERTIFICATELE DE CASATORIE STRAINE:  
Competenta: unul dintre soti are sau a avut ultimul domiciliul in comuna 
Largu.  
Acte necesare:  

 adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii romani 
cu domiciliul legal in strainatate 

 fotocopie a cartii de identitate sau a buletinului, pentru cetatenii 
romani cu domiciliul in comuna Largu  

 adeverinta din care sa rezulte cum figureaza in Registrul Permanent de 
Evidenta Populatiei  

 certificatul sau extrasul de casatorie original apostilat conform 
conventiei de la Haga sau supralegalizat, dupa caz 

 fotocopie legalizata a certificatului de casatorie sau extrasului de 
casatorie  

 traducerea in limba romana a certificatului de casatorie sau extrasului 
de casatorie, legalizata de catre un notar public din Romania sau dupa 
caz solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale 
Romaniei;  
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 declaratie legalizata la un notar public din Romania sau in fata unui 
notar public strain cu apostilata conform conventiei de la Haga cu 
privire la numele de familie ale sotului (cetatean roman), dupa 
incheierea casatoriei (exceptie: casatoriile incheiate in Italia)  

 certificatele de nastere ale sotilor in fotocopii  
 sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila ( daca este cazul)  

    - daca este din strainatate trebuie apostilata (daca este cazul) + 
fotocopie + traducerea in limba romana legalizata de un notar public 
roman sau apostilata in cazul legalizarii de un notar public strain  
    - daca este din Romania in original + fotocopie  

 certificatul de deces al fostului sot, in cazul in care solicitantul a mai 
fost casatorit (daca este cazul)  

 timbre fiscale in valoare totala de 2 lei RON. 

 
 
Depunerea dosarului de transcriere:  
se poate depune personal de catre unul dintre soti sau de catre o alta 
persoana ce are procura speciala in acest sens.  
Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este imputernicit de 
catre unul din soti, sa-l reprezinte la Prim[ria comunei Largu, pentru 
transcrierea casatoriei in actele de stare civila romane si ridicarea 
certificatului romanesc.  
Procura speciala poata fi autentificata de oricare dintre urmatoarele 
autoritati:  

 Notar public din Romania  
 Misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din tara in care 

se afla parintii  
 Notar public strain, procura urmand a fi supralegalizata prin aplicarea 

apostilei, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 

 
 
2. CERTIFICATELE DE DECES STRAINE:  
Competenta: membrii familiei sau persoana indreptatita care solicita 
transcrierea actului de deces au sau au avut ultimul domiciliu (inainte de 
plecarea definitiva din tara) in comuna Largu.  
Acte necesare:  

 certificatul sau extrasul de deces strain in original apostilat conform 
conventiei de la Haga si traducerea in limba romana legalizata la un 
notariat public din Romania;  

 o fotocopie certificatului sau extrasul de deces strain legalizata la un 
notariat public din Romania; 

 fotocopii ale certificatului de nastere si de casatorie ale persoanei 
decedate;  
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 fotocopie a actului de identitate a persoanei decedate;  
 fotocopie a actului de identitate a persoanei care solicita transcrierea 

certificatului de deces;  
 timbru fiscal in valoare de 2 RON 

 


