Nr. cerere: ________/__________________
(se completează de reprezentantul biroului apostilă)
MODEL CERERE TITULAR

DOAMNĂ SUBPREFECT
Subsemnatul (a) _______POP EMIL____________________, în calitate de1) __TITULAR____________,

(numele persoanei care completează cererea)
2)

domiciliat (ă) în : localitatea ________ŞIRIA__________________, str. _____HORIA____________________,
nr. __5__, sc. _____, ap. _____, judeţul ______ARAD______________, titular al actului de identitate3)
________C.I.________________________, seria ___AR____, nr. ___500005_____, vă rog să aprobaţi eliberarea
apostilei pe un număr de _1(sau 2,3,4...12)__ acte, reprezentând (se menţionează tipul actului):
1. CAZIER JUDICIAR (sau ADEVERINŢĂ MEDICALĂ,

6. _______________________________________

CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, ETC.)

2. _____________________________________

7. ____________________________________

3. _____________________________________

8. ____________________________________

4. _____________________________________

9. ____________________________________

5. _____________________________________

10. ____________________________________

aparţinând lui _______POP EMIL___________, cetăţean ________ROMÂN sau STRĂIN_____________,

(numele titularului actului pentru care se solicită eliberarea apostilei)

(cetăţenia titularului actului)

titular al actului de identitate4) _______C.I.___________________, seria __AR__, nr. ______500005_________
Numărul actului de împuternicire5) este__________________________________________________________
Menţionez că aceste acte sunt necesare în ____ITALIA (sau SPANIA, SUA, GERMANIA, etc.)__________

(statul în care urmează a fi folosit actul pentru care se solicită eliberarea apostilei)
Anexez chitanţa prin care fac dovada plăţii taxei în valoare totală de ___25(sau 47, 69,91, etc.)____ lei.

“Cunoscând prevederile art. 326 şi ale art. 327 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii şi
falsul privind identitatea, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea”.
Data completării ____03.01.2015 ____________

Data eliberării __________________________

Semnătura __________________________
(celui care completează cererea)

Semnătura______________________
(celui care primeşte actele)
Nr. acte pentru care s-a eliberat apostila:

Nr. chitanţei : ___1234567_____

_________________________

(se completează de reprezentantul biroului apostilă)

DOAMNEI SUBPREFECT AL JUDEŢULUI __ARAD___

_____________________________________________________
1

Titular al actului, soţ/soţie al/a titularului, rudă de gradul I sau II (se menţionează gradul de rudenie), împuternicit cu procură notarială,
delegat al unei persoane juridice (se menţionează denumirea persoanei juridice), avocat, după caz.
2
Se complează, după caz, cu datele solicitantului privind domiciliul (în cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana
juridică.
3
Act de identitate, alt document similar, emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau
reşedinţa ori paşaport; pentru persoane juridice se înscrie codul unic de identificare (CUI).
4
Act de identitate, alt document similar, emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau
reședința ori paşaport.
5
Procură notarială, împuternicire avocaţială sau delegaţie, după caz.

PRIN COMPLETAREA ŞI SEMNAREA FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE SOLICITANTUL ÎŞI DĂ
ACORDUL CU PRIVIRE LA COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

