SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ
Competenţă
 Cererea pentru schimbarea numelui de familie sau prenumelui se
depune, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă sau
primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.
 Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot depune cererea la
primăria ultimului domiciliu avut în România.
 În situaţia în care solicitantul nu a avut niciodată domiciliul pe
teritoriul României, cererea va fi depusă la Primăria Sectorului 1
Bucureşti.
Persoanele îndreptăţite să solicite schimbarea numelui sunt:
 Cetăţenii români;
 Persoanele fără cetăţenie, domiciliate în România, care au
capacitate deplină de exerciţiu;
 Părinţii, tutorele sau ocrotitorul legal, în funcţie de situaţie, pentru
minori;
 Pentru minorii de peste 14 ani, cererea de schimbare a numelui va fi
semnată şi de aceştia;
 În cazul minorilor sub 14 ani, cererea este făcută de unul din părinţi,
fiind necesar acordul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte;
acest acord nu este necesar când părintele este decăzut din
drepturile părinteşti, este pus sub interdicţie sau este declarat
judecătoreşte dispărut.
Documente necesare:
- cererea de schimbare a numelui, care trebuie să fie motivată;
- copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care
solicită schimbarea numelui;
- un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea a III-a,
în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui,
exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
- consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul
schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
- încuviinţarea autorităţii de tutelă, dacă situaţia o impune;
- cazierul judiciar (valabil 6 luni) şi cazierul fiscal (valabil 30 zile) ale

solicitantului (în situaţia cetăţenilor români cu domiciliul în
străinătate declaraţie în formă autentică, din care să rezulte că nu au
datorii faţă de statul român);
- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare.
Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în
următoarele cazuri:
- când numele este format din expresii indecente, ridicole ori
transformat prin traducere sau în alt mod;
- când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe
care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi
asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
- când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a
necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate
menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate
certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost
eliberate alte acte;
- când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format
din mai multe cuvinte, de regulă reunite şi doreşte schimbarea
acestuia;
- când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă
străină şi solicită să poarte un nume românesc;
- când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un
nume românesc, pe cale administrativă şi doreşte să revină la numele
dobândit la naştere;
- când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar
copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
- când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun
cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare
a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a
unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
- când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte
numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale
administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere
de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior
căsătoriei;
- când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către
părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat

instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în
timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui
părintelui decât pe cale administrativă;
- când prenumele purtat este specific sexului opus;
- când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre
judecatorească ramasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un
prenume corespunzător, prezentând un act medicolegal din care sa
rezulte sexul acesteia;
- alte asemenea cazuri temeinic justificate;
- când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să
poarte un alt prenume;
- când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea
judecatorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravietuiţor
solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la
numele de familie dobândit la naştere;
- când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie
purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea
desfacută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;
- când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea
judecatoreascâ a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi
ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte
numele de familie dobândit la naştere;
- când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut
în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredintaţi spre
creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma
autentică;
- când părinţii au divorţat, iar copiii încredintaţi spre creştere şi
educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut
anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
- când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii
minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la
numele de familie avut înainte de adopţie;
- când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de
familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie,
iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.
Mai trebuie menţionat faptul că schimbarea prenumelui minorului
se poate cere oricând.

Procedura schimbării numelui
Procedura începe prin publicarea, în extras, în Monitorul Oficial, pe
cheltuiala solicitantului, a cererii de schimbare a numelui.
În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de
schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, orice
persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a
numelui.
După trecerea celor 30 de zile, persoana care solicită schimbarea
numelui
pe cale administrativă va depune o cerere, însoţită de
documentele amintite, la serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau primăria de la locul de domiciliu.
În situaţia în care solicitantul este în imposibilitatea de a se
prezenta, cererea privind schimbarea numelui pe cale administrativă
poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire
avocaţială.
Ofiţerul de stare civilă delegat, care a primit dosarul, verifică
documentele anexate cererii, întocmeşte sau solicită extrase ale actelor de
stare civilă ataşate.
În termen de 5 zile de la primirea cererii, ofiţerul de stare civilă
delegat are obligaţia de a înainta dosarul serviciului public local de
evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea.
Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor, în termen de 30
de zile de la primirea dosarului, va efectua verificări pentru determinarea
temeiniciei cererii, a motivelor reale ale schimbării numelui, rezultatul
acestora fiind consemnat într-un referat de investigaţii, prin care,
totodată, propune şi admiterea sau respingerea solicitării respective.
SPCLEP va trimite dosarul, însoţit de referatul de investigaţii, spre
soluţionare, DJEP.
DJEP, prin structura de stare civilă, în termen de 60 de zile de la
primirea dosarului, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile legale şi
după analizarea temeniciei cererii, propune, motivat, preşedintelui

consiliului judeţean, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a
cererii de schimbare a numelui.
Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se comunică, în
copie, serviciului public local la care a fost înregistrată cererea. Acesta va
înştiinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va
elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
Dacă, în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţă, cel în
cauză nu a depus dovada de plată a taxei extrajudiciare de timbru,
serviciul public local va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia
de admitere a schimbării numelui.
Schimbarea numelui se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului
de naştere şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul. În acest scop,
serviciul public local la care este înregistrată cererea va trimite, din oficiu,
serviciiior publice, care au în păstrare actele de stare civilă respective,
câte o copie de pe dispoziţia de schimbare a numelui.
Serviciul public local care înscrie menţiunea corespunzătoare în
actul de naştere, are obligaţia ca, de îndată, să transmită o comunicare cu
privire la schimbarea numelui, însoţită de o copie a dispoziţiei
preşedintelui consiliului judeţean, Direcţiei Generale de Paşapoarte din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar,
Statistici şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române şi Direcţiei Judeţene a Finanţelor Publicel din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la locul de domiciliu al
solicitantului.
Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui se
comunică solicitantului, de către DJEP, în termen de 10 zile de la emiterea
sa de către preşedintele consiliului judeţean. Aceasta poate fi contestată în
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările
ulterioare.
Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate
face o nouă cerere, dacă în susţinerea acesteia au intervenit motive noi.

