
CERERE
pentru stabilirea domiciliului în România

CNP Sex Data nasterii
M F Z Z L L A A A A

Numele

Prenumele
Numele anterior

Prenumele anterior

Prenumele tatalui Prenumele mamei

Locul  nasterii:Tara Judetul Localitatea
Nationalitatea Data plecarii din România

Data (re)dobândirii cetateniei
române si documentul doveditor

Domiciliul în strainatate:Tara Adresa

Judetul Localitatea
Str. Nr.
Bloc Scara Etaj Apart. Sector Tel

Adresa unde
urmeaza a ma
stabili  în
România

Data ultimei intrari în România si punctul de frontiera
                                                                                                                                   Nu depasiti zona alba !

Semnalmente Data depunerii cererii

Înaltime Culoarea ochilor                                                                 Semnatura
cm

Continuarea pe verso.

Nr.__________________
Mapa________________
_

Loc pentru
fotografie

3,5x4,5
cm

Certific identitatea persoanei
si exactitatea datelor

Loc pentru
fotografie

3,5x4,5
cm

6
C. A.J.M.



Starea civila necasatorit(a) casatorit(a) divortat(a) vaduv(a)

Numele si prenumele sotului/sotiei Data nasterii Locul nasterii

Studii gimnaziale liceale postliceale superioare fara studii

PROFESIE
inginer medic, farmacist jurist profesor, învatator
economist artist functionar tehnician, maistru
lucrator în servicii si comert agricultor muncitor cadru militar
alta profesie fara profesie student elev

La cerere se anexeaza:
- 1 fotografie recenta color 3,5/4,5 cm;
- copie a documentului care atesta ca solicitantul a avut ori mai are înca dreptul de
sedere în tara în care a avut domiciliul;
- copii (xerocopii) ale paginilor 1, 2, 3 si 4 ale pasaportului si ale celor pe care sunt
aplicate stampile si vize de intrare în tara de domiciliu si ultima intrare în România;
- adeverinta de (re)dobândire a cetateniei române;
- copii legalizate ale certificatului de nastere si de casatorie(daca este cazul);
- copie (xerocopie) a contractului de vânzare-cumparare al locuintei unde urmeaza
sa domicilieze solicitantul sau dupa contractul de închiriere vizat de Administratia
Financiara de la locul de domiciliu;
- chitanta CEC sau trezorerie privind achitarea taxei consulare corespunzatoare.

Cererea completata cu date inexacte sau omisiuni si neanexarea  (în functie de
situatie) a documentelor mentionate, nu poate fi aprobata.


