Inregistrarea decesului
Actul de deces se intocmeste la primaria municipiuiui, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau
comunei in a carei raza teritoriala s-a produs decesul,
Declaratia se face verbal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre
persoanele prevazute de lege, tn acest termen se cuprinde at6t ziua in care s-a produs decesul, c6t si
ziua in care se face declaratia'
O data cu dectaratia de deces, se

vor depune urmatoarele acte:

A. Certificatul medical constatator al decesului, lntocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar
care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
B. Actul de identitate al celui decedat: B.L/C.1., iar in cazul incetarii din viata a unui strain, pasaportul,
carnetul de identitate sau legitimatia provizorie;
C. Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare'
CSnd decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si

in cazul

gasirii unui cadavru, declaratia se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al
gasirii cadavrului.

in astfel de cazuri, inregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii
eliberate de politie sau de parchet din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata
despre deces,

in

cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenele legale, intocmirea actului de deces

se face numai cu aprobarea parchetului.

intocmirea actului de deces, in baza unei hotarAri judecatoresti declarative de moarte' se face
din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice
locale de la:
A. Locul de nastere al celui declarat mor[
B. Domiciliul celui declarat mort, in cazul c6nd actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din
strainatate;
C. Domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii
si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

