
NR. CERERE:

{se completeaza de reprezentantul biroului apostiia)

DOMNULE SUBPREFECT

Subsemnatul(a) Tn calitate de1)

{numele persoanei care compteteaz^ cererea)

domiciliat(a) Tn2): localitatea strada

nr. , sc. , ap. , judetul

seria , nr.

de acte, reprezentand { se

1.

2.

3.

4.

5.

apartinand lui

, titular al actului de identitate3'

, va roq sa aprobati eliberarea apostilei pe

mentioneaza tipul actului):

6.

7.

8.

9.

10.

cetatean

un numar

titular al
(numele titularului actului pt. care se solicits eliberarea apostilei) (cetStenia titularului actului)

actului de identitate4) seria nr.

Numarul actului de Tmputernicire } este

Mentionez ca aceste acte sunt necesare Tn

(statu! in care urmeaza" a fi folosit actul pentru care se solicits' eliberarea apostilei)

Cunoscand prevederile art.292 si ale art.293 din Codul penal, cu privire la falsul Tn declaratii si falsul
privind identitatea, declar ca datele Tnscrise Tn prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.

Anexez chitanta prin care fac dovada platii taxei Tn valoare totala de lei.

Data completarii Data eliberarii
Semnatura Semnatura

(celui care completeaza" cererea) (celui care primeste actele)

NR. CHFTANTEI NR. ACTE PENTRU CARE S-A ELIBERAT
APOSTILA:

(se completeaza de reprezentantul biroului apostilS)

DOMNULUI SUBPREFECT AL JUDETULUI IA§I

1 - titular al actului, sot/sotie al/a titularului, ruda" de gradul I sau II (se mentioneaza gradul de rudenie), imputernicit cu procura" notarial^, delegat al unei
persoane juridice (se mentioneaz5 denumirea persoanei juridice), avocat, dupa" caz;
2- se completeaza\a caz, cu datete solicitantului privind domiciliul (in cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana juridica';
3 - act de identitate, alt document similar, emis de institutii sau autoritati publice din statui, altui decat Romania, In care are domiciliul sau resedinta ori
pasaport; pentru persoane juridice se inscrie codul unic de identificare (GUI);
4 - act de de identitate, alt document similar, emis de institutii sau autorit5(i publice din statui, altui decat Romania, in care are domiciliul sau re§edin|a ori
pasaport;
5 - procura notarial^, imputernicire avocatiala' sau delegatie, dupa caz.


