
  

   

APOSTILA TRIBUNALUL BRAȘOV 

  

                 DEPUNERE ACTE         8,30 - 10,30      - registratură - cam 7 
   ELIBERARE ACTE      12,00 - 12,30      - arhivă          - cam 5 
  

    

 Cererile pentru eliberarea documentelor cu apostilă vor fi transmise prin poștă sau depuse personal, în timpul programului 

de lucru cu publicul, la Registratură- cam 7. Documentele apostilate se ridică de la cam 5. 

  

  Se primesc acte pentru aplicarea apostilei numai de la titularul actelor sau de la orice alt deţinător, persoană fizică sau 

juridică, care are procură notarială sau delegaţie dată de către titularul actului.   

 Se completeaza cererea tip, după modelul anexat, care se ridică de la sediul Tribunalului Brasov.  

 Dacă o persoană fizică sau juridică solicită aplicarea apostilei pentru mai multe state, aceasta  va face cerere distinctă pentru 

fiecare stat în parte.  Tribunalul Braşov va aplica apostila pe:  

- actele originale emise de Registrul Comerţului (certificat constatator, etc.) semnate de director în clar şi emise cu 

antetul Ministerului Justiţiei;  

- actele originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri. - hotărâri judecătoreşti (în original) 

emise de instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Braşov (respectiv judeţul Braşov) şi traducerile legalizate la 

notar.  

   Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de către 

grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei (de exemplu, grefier Liliana Popescu sau preşedinte 

judecător Mihai Gheorghiu) şi trebuie să fie ştampilată cu ştampila preşedintelui.  

   Pentru cererea prin care se solicită apostilarea actelor se plăteşte:  

- taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei  la Direcţia Fiscală Braşov 



 

  

  

Nr. Înregistrare …………………………………….  

Nr. Acte …………………………………….  

  
  
  

  

DOAMNA PREŞEDINTE,  

   

   

Subsemnatul……………………………………………………………………………………………....(Prin 

mandatar………………………………………………………….………………………………………) domiciliat în   

………………………….……………………………………………………………………………………………………....... 

prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba supralegalizarea următoarelor acte:   

  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

 Menţionez că acestea îmi sunt necesare pentru:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

(se menţionează obligatoriu ţara)  
   

  

  

 Braşov,            SEMNĂTURA……………………………….  

Data ……………………   

 Număr de telefon.........................  

  

  

Semnătura,  

  

Doamnei Preşedinte a Tribunalului Braşov  

Notă  

- La rubrica „următoarele acte” solicitantul va identifica documentele a căror apostilare o solicită. De exemplu:  

1. procura judiciară autentificată sub nr. ....... la data de  ...... de către Biroul Notarului Public  
.....  

2. încheierea de legalizare nr. ...... emisă la data de ...... de către B.N.P.  

- În cazul în care cererea este formulată de o altă persoană decât titularul actului, acesta va menţiona în 

cuprinsul cererii caliatatea sa şi va ataşa la cerere o copie conformă cu originalul procurii autentificate. De 

asemenea, în acest caz, mandatarul titularului actului va avea asupra sa originalul procurii autentificate.  

- Este importantă menţionarea ţării pe teritoriul căreia urmează să fie folosit actul.  


