CONSILIUL LOCAL AL MUN. SATU MARE
DIRECłIA DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ

Raport de activitate - Serviciul Starea Civilă
TRIMESTRUL - III - 2015
Total Naşteri
Din care
Transcrieri
Naşteri
AdopŃii tardive

660
95
3
0

Total Căsătorii
Din care
Transcrieri

330
15

Total Decese
Din care
Transcrieri

427
12

Certificate de stare civilă:
Eliberate la:
înregistrarea actelor: la cerere:
Certificate de naştere
660
816
Certificate de căsătoriei
330
126
Certificate de deces
427
45
Extrase multilingve eliberate la cerere:
Naştere:
60
Căsătorie:
17
Deces:
--Alte acte eliberate la cerere:
AdeverinŃă Anexa nr. 9
Extrase de uz oficial
Livrete de familie eliberate la încheierea căsătoriei
Livrete de familie eliberate la cerere

208
225
315
5

S-au mai înregistrat în actele de stare civilă:
cadavru neidentificat
minori decedaŃi
sentinŃe de divorŃ emise de autorităŃile străine operate cu avizul MAI - DEPABD
certificate de divorŃ eliberate de birourile notarilor publici, operate în actele de stare civilă
sentinŃe de divorŃ emise de instanŃe operate în actele de stare civilă
certificate de divorŃ eliberate de Primăria Satu Mare, operate în actele de stare civilă
cereri de divorŃ pe cale administrativă
încuviinŃarea
purtării
numelui
familie civilă
dată în faŃa ofiŃerului de stare civilă
recunoaşterea
paternităŃii
prindesentinŃă
tăgada
paternităŃii
prin
sentinŃă
civilă
declaraŃii
de recunoaştere
a paternităŃii
date în faŃa ofiŃerului de stare civilă

9
1
14
37
7
9
0
2
1
2

declaraŃii de recunoaştere a paternităŃii şi încuviinŃarea purtării numelui date în faŃa
ofiŃerului de stare civilă
traducere de nume/prenume cu aprobarea Primarului Municipiului Satu Mare
schimb de nume/prenume cu aprobarea MAI - DEPABD
rectificări acte de stare civilă
cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie
cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 60 de ani de căsătorie
menŃiuni de renunŃare la cetăŃenia română

Total
menŃiuni :
din care:

1577
358

Din amenzi şi alte taxe s-a încasat suma de 83010 lei din care:
Amenzi eliberare certificate
37.700 lei
Taxă
urgenŃă
transcriere
5.200
Alte amenzi - Livrete
50 leilei
Taxă divorŃ
4.500 lei
Taxă urgenŃă Anexă nr. 9
380 lei
Taxă urgenŃă Extras de uz oficial
280 lei
Taxă căsătorie
34.950 lei
Red./Dact./
V.B.A .
Director executiv
Jr. Ionel Torja

11
4
15
11
50
3

