
              

               Dată în faţa mea                                                                          Nr. ______________ din_______________________ 
                       OFIŢER DE STARE CIVILĂ, delegat       
                                                                                                                                             
                                                  

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

 

                                                                                                                Act  naştere nr. ___________/ __________ 
 
 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 
ulterioară de recunoaştere a paternităţii şi stabilire a numelui de familie 

                                 conform art. 450 din Legea nr. 287/ 2009, privind Codul civil, republicată 
 
 

  Subsemnatul ....................................................................................................................  

născut la data de ............................ în ......................................... judeţul .................................... 

domiciliat în ............................ str. ............................................., nr. ......, bl. ....., et. ...... ap........ 

judeţul .................................  

posesor al actului de identitate, de tip ................., având seria .................nr. .............................  

prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul ___________________________________ 

născut la data de .......................................... în localitatea .......................................................... 

judeţul (ţara) .................................................................. 

de către (numele mamei) ................................................................... 

şi doresc să poarte numele de familie .............................................................................. .                                                                        

Data ___ / ___ / ____                                                                   S e m n ă t u r a ,    

           

 

 Subsemnata ........................................................................................................................ 

sunt de acord ca fiul meu/ fiica mea - ......................................................................................... 

născut(ă) la data de ......................... în............................................ , judeţul (ţara) ....................... 

din relaţiile mele cu numitul .............................................................................................................  

să poarte numele de familie ________________________.                       

Data ___ / ___ / ____                                                                  S e m n ă t u r a , 

 

 

 

  ART. 450 din Codul civil (Legea nr. 287/ 2009, republicată) 

 

    Numele copilului din afara căsătoriei 

    (1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre 

părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. 

    (2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de 

celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de 

familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau 

numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de 

către părinţi, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost 

înregistrată naşterea. În lipsa acordului părinţilor, instanţa de tutelă 

hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de 

stare civilă unde a fost înregistrată naşterea. 
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