Număr înregistrare .................................
Data .......................................................
Taxare ...................................................

Număr supralegalizare …………..

Către Camera Notarilor Publici Cluj
Biroul apostilă şi supralegalizare Zalău
A. Se completează de solicitant la depunerea actelor:

Subsemnatul (a) ................................................................................,
în

calitate

de

.......................................,

domiciliat(ă)

în

localitatea

......................................, str. ........................................................, nr. ..........
sc. ......... ap. ........ judeţul/sectorul ......................................., posesor al
actului de identitate seria ...... nr. ..............., CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
vă rog să aprobaţi aplicarea apostilei/supralegalizării pe un nr. de ...........
exemplare ale actului notarial reprezentând .................................................
.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Precizez că actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare o solicit
aparţine lui .................................................................., cetăţean posesor al
actului de identitate seria ........... nr. ...........................
Menţionez că actul a cărui apostilare/supralegalizare o solicit
urmează a fi folosit în statul ..........................................
Anexez la prezenta:
-

un nr. de ............. exemplare ale actului notarial pe care urmează să fie
aplicată apostila;
actul original apostilat/supralegalizat (se depune numai în cazul
traducerilor legalizate ale actelor anterior apostilate sau supralegalizate);
copie după actul de identitate;
chitanţa/bon fiscal nr. ...................... din .......................... prin care fac
dovada plăţii tarifului.

Data depunerii ..................................
Semnătura .......................................
(celui care completează cererea)
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B. Se completează de solicitant la eliberarea actelor:

Am primit un număr de ................... exemplare pe care s-a aplicat apostila/
supralegalizarea.
Data eliberării ..................................
Semnătura .......................................
(celui care primeşte cererea)

Subsemnatul(a)
…………………………………………………..,
domiciliat(ă)
în
…………………………………………………
str.
……………………………. nr. …… bl. ……… ap. ……. jud. …….,
posesor(posesoare) a C.I. seria …….. nr. …………….., CNP
…………………………, declar pe proprie răspundere că mi s-au adus la
cunoştinţă, de către persoana desemnată din cadrul Biroului de apostilă şi
supralegalizare a Camerei Notarilor Publici Cluj, prevederile art. 23 alin. 1
din Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a
supralegalizării de către camerele notarilor publici pe actele notariale,
conform căruia Pentru ca actul supralegalizat de către Camera Notarilor
Publici să poată fi folosit în
statul pentru care titularul a cerut
supralegalizarea, procedura îndeplinită de către Cameră va fi urmată de
supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi ulterior, de
catre misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul
urmează a fi folosit sau de acelea ale ţării noastre aflată pe teritoriul
statului unde urmează a fi folosit actul.

Data:

Numele şi prenumele:

…………….

……………………………………….
Semnătura:
……....…………..……...
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