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ANUNT 

Cu privire la inregistrarea DECESULUI in perioada starii de urgenta 
 

 Avand in vedere Decretul nr. 240 din 14.04.2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romaniei emis de Presedintele Romaniei, pentru punerea in aplicare a prevederilor prevazute la Capitolul 

II, art. 11, 12, 13 din prezentul decret va informam ca: 

- Se vor transmite prin posta electronica securizata (fax sau e-mail) urmatoarele documente: 

       a)- certificatul medical constatator al decesului; 

       b)- actul de identitate al decedatului sau dovada eliberata de institutiile competente     

          prin care se confirma datele de identitate ale acestuia, in lipsa actului de               

          identitate. 

- Pe durata starii de urgenta, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la 

incetarea din viata a persoanei, iar in situatia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 

3 zile pentru declararea decesului se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical 

constatator al decesului. 

- Dupa inregistrarea actului de deces, ofiterul de stare civila de la Primaria Tatarani, vă transmite 

tot prin intermediul serviciilor de posta electronica securizata: fax sau e-mail, adeverinta de 

inhumare, document care va fi inmanat apartinatorului defunctului. 

- Cu aceasta ocazie se va comunica faptul ca certificatul de deces se va elibera persoanei 

indreptatite in termen de cel mult  90 de zile de la incetarea starii de urgenta. 

In termen de cel mult  90 de zile de la incetarea starii de urgenta, se transmit documentele in 

original (certificatul medical constatator al decesului si actul de identitate al decedatului sau 

dovada eliberata de institutiile competente  prin care se confirma datele de identitate ale acestuia, 

in lipsa actului de  identitate) la Primaria comunei Tatarani, judetul Dambovita, compartiment 

Stare Civila-Resurse Umane;  

- Adresa de e-mail la care vor fi comunicate documentele mai sus mentionate este; 

primariatatarani@yahoo.com sau fax 0245238388. 

Persoana de contact Grigore Adriana, telefon 0727363139. 

      Va multumim pentru colaborare! 

            


