Către,
BIROUL DE PUBLICITATE PENTRU MONITORUL OFICIAL

1. Subsemnatul (a) ................................................................................................................................
domiciliat (ă) în .................................................................... în temeiul art.10 din ORD.GUV. 41/2003 solicit
publicarea, în
M. Oficial al României - partea a lll-a, a extrasului de pe cererea de schimbare a numelui cu următoarele date:
DATE PRIVIND SOLICITANTUL:
a) Numele de familie şi prenumele .................... . ........................................................................................... ..
b) Locul şi data naşterii ................................................................................................................................. ..
c) Domiciliul.....................................................................................................................................................
d) Numele de familie şi prenumele părinţilor
- mama .....................................................
- tata ........................................................
e) Numele ce se solicită a fi schimbat:
- numele de familie din ...................................................... în ......................................................................
- prenumele din ................................................................. în ......................................................................
2. Prin aceeaşi cerere, în calitate de părinţi(tutore) solicităm a fi schimbate şi numele copilului(copiilor)
minor(i) după cum urmează:
DATE PRIVIND PE COPIII MINORI1)
- Numele de familie şi prenumele ...................................................................................................................
- Locul şi data naşterii ............................................................................................................................ .....
- Domiciliul ................... ................................................................................................................................
- Numele de familie şi prenumele părinţilor:
- mama .......................................................................................................................................................................................
- tata ............................................................................................................................................................................................
Numele ce se solicită a fi schimbat:
- numele de familie din ..................................................................... în ....................................................................................
- prenumele din ................................................................................. în ....................................................................................
Datele de mai sus sunt conforme cu cele înscrise în certificatele de stare civilă şi actele de identitate (buletin de
identitate sau carte de identitate).
Această cerere a fost completată în faţa ofiţerului de stare civilă delegat.
Se anexează recipisa ce reprezintă ............................. lei pentru publicarea anunţului.
Anexez la prezenta –copii xerox privind 1. certificatele de stare civilă, 2. actul de identitate şi 3. dovada
plăţii taxei de publicare şi a contravalorii exeplarului de monitor.
Data ..........................

SEMNĂTURA

.................................

Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă delegat
(Semnătura, Parafa, Sigiliul)

1)

În cazul că solicită schimbarea numelui pentru mai mulţi copii minori, se vor repeta rubricile de la pct. 2, completându – se datele

pentru fiecare copil
NOTĂ: Rubricile necompletate se barează cu linie.
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