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MOARTE VIOLENTĂ 

 

     

 
 

    Parchetul de pe lângă Judecătoria ............. 

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

          (Poliţia ........................) 

    Nr. .......... din ..................... 

 

                                 DOVADA 

 

    La data de ............................... am fost sesizaţi 

despre decesul numitului/numitei 

......................................, cu ultimul domiciliu în 

........................., str. ............................... 

nr. ......, judeţul/sectorul ..............., care s-a produs la 

ora .......... în ziua de .............. din cauza 

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

    Prezenta dovadă serveşte la înregistrarea decesului la 

Primăria .................................., în conformitate cu 

prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire 

la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

 

                        Prim-procuror/Şeful poliţiei, 

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

                         

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caractere personal protejate de prevederile Regulamentului U.E.  nr.679/2016 
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MOARTE   termen depăşit 

 

 

    Parchetul de pe lângă Judecătoria ............. 

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

    Nr. .......... din ..................... 

 

                                 DOVADA 

 

    La data de ............................... am fost sesizaţi 

despre decesul numitului/numitei 

......................................, cu ultimul domiciliu în 

........................., str. ............................... 

nr. ......, judeţul/sectorul ..............., care s-a produs la 

ora .......... în ziua de .............. din cauza 

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

    Prezenta dovadă serveşte la înregistrarea decesului la 

Primăria .................................., în conformitate cu 

prevederile art. 33 alin. (4)  din Legea nr. 119/1996 cu privire 

la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

 

                        Prim-procuror, 

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

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caractere personal protejate de prevederile Regulamentului U.E.  nr.679/2016 
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CADAVRU GĂSIT 

    

 Parchetul de pe lângă Judecătoria ............. 

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

          (Poliţia ........................) 

    Nr. ................. din ..................... 

 

                                   DOVADA 

 

    La data de ................ am fost sesizaţi de 

.........................., cu domiciliul în 

............................., despre găsirea unui cadavru în 

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

    Cadavrul a fost găsit în ziua de ..........., la ora ....... 

. 

    Prezenta dovadă serveşte la înregistrarea decesului la 

Primăria ............................, în conformitate cu 

prevederile art. 37  din Legea nr. 119/1996, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

 

                        Prim-procuror/Şeful poliţiei, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caractere personal protejate de prevederile Regulamentului U.E.  nr.679/2016 
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CADAVRU GĂSIT termen depăşit 

    

 Parchetul de pe lângă Judecătoria ............. 

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

          (Poliţia ........................) 

    Nr. ................. din ..................... 

 

                                   DOVADA 

 

    La data de ................ am fost sesizaţi de 

.........................., cu domiciliul în 

............................., despre găsirea unui cadavru în 

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

    Cadavrul a fost găsit în ziua de ..........., la ora ....... 

. 

    Prezenta dovadă serveşte la înregistrarea decesului la 

Primăria ............................, în conformitate cu 

prevederile art. 33 alin. (3) , art. 37  din Legea nr. 119/1996, 

republicată, cu modificările ulterioare. 

 

                        Prim-procuror/Şeful poliţiei, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caractere personal protejate de prevederile Regulamentului U.E.  nr.679/2016 

 



Anexa  nr.  31 din HG 64/2011 republicată 

 


