ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA
DECESULUI
Intocmirea actului de deces se face la autoritatea administratiei
publice locale in a carei raza administrativ teritoriala s-a produs decesul,pe
baza declarartiei verbale facute de catre:membrii familiei decedatului,iar in
lipsa acestora de catre colocatari,vecini,administratorul imobilului,medicul
sau alt cadru din unitatea sanitara din localitatea unde s-a produs decesul si
al certificatului constatator al decesului.
O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele
acte:
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de
medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie
consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
b) actul de identitate al celui decedat;
c) livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele
supuse obligaţiilor militare.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute la lit.
b) şi c), va declara, în scris, motivul neprezentării acestora şi datele de stare
civilă ale decedatului.
Declarantul va avea asupra sa actul sau de identitate,ce i se va restitui
dupa confruntarea datelor.
Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data
încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În
acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua
în care se face declaraţia.
Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor
cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se
face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii
cadavrului.
În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului
medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de
parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată
despre deces .
În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în
termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu
aprobarea parchetului.

