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STARE CIVILĂ 

 

În  contextual instituirii stării de urgență de pe teritoriul României, având in vedere evolutia 

infectiilor cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2, precum si masurile dispuse la nivel national pentru 

prevenirea infectiei și în vederea limitării contactului ofițerilor de stare civilă, vă facem cunoscute 

procedurile pentru înregistrarea decesului și eliberarea adeverinței de înhumare/incinerare, precum și pentru 

depunerea declarației de căsătorie: 

 Certificatele medicale constatatoare ale decesului , însoțite de actele de identitate ale decedaților, se 

transmit de către doctorul care a întocmit constatatorul, către compartimentul de stare civilă din 

cadrul Primăriei care trebuie să înregistreze actul de deces, doar prin e-mail sau prin fax 

(primariapetresti@primariapetresti.ro sau 0245730084). Persoana îndreptățită să ridice certificatul 

de deces și adeverința de înhumare/incinerare, în original, se va prezenta la Primăria care a înregistrat 

actul de deces doar după încheierea stării de urgență. 

Adeverința de înhumare/incinerare va fi transmisă de către primărie, către medicul care a eliberat 

constatatorul de deces, prin fax sau e-mail, pentru a fi înmânat declarantului. 

 Declaratiile de căsătorie vor fi depuse de solicitanți doar prin e-mail, la următoarea adresă 

primariapetresti@primariapetresti.ro, în urma progamării online sau telefonice a datei si orei oficierii 

căsătoriei, însoțite de copii ale actelor de identitate ale soților, certificatele de naștere ale soților, 

dovezile de divorț, după caz, ale soților și actele de identitate ale martorilor. 

Declarația de căsătorie  se depune în original și se semnează la data oficierii căsătoriei. 

Pe perioada stării de urgență nu se acordă dispense. 

Recomandăm, pe perioada stării de urgență, suspendarea  depuneii declarațiilor de căsătorie și 

oficierea acestora pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 

 Totodată, rugăm ca, pentru preschimbarea actelor de identitate ca urmare a expirării, titularii să evite 

deplasarea la SPCLEP în perioada stării de urgență, acestea având valabilitate până la terminarea 

stării de urgență. 
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