Anularea din registru anagrafic a populației rezidentǎ
înscrisǎ în Comunǎ
Descriere
Anularea din registru anagrafic a populației rezidentǎ înscrisǎ în Comunǎ poate avea loc pentru
urmǎtoarele motive:






moarte;
emigrarea în altǎ localitate (prezentǎnd declarația de reședințǎ la noua comunâ de reședințǎ;
emigrarea în strǎinǎtate (utilizând formularul adecvat menționat mai jos);
constatarea de a nu fi gǎsit sau verificarea cu recensǎmântul;
ne-reînnoirea declarației de reședințǎ în locuința din cadrul Comunei (numai pentru cetǎțenii
strǎini, care nu sunt membri ai Uniunii Europene).

Nu produce efectul de anulare a reședinței absența temporarǎ din Comuna unde aeste locuința , când
persoana se aflǎ în altǎ localitate sau în strǎinǎtate pe motive de studiu, la muncǎ sau pentru alte
cauze contingente pe o duratǎ limitatǎ de timp, dar care sǎ nu depǎșeascǎ un an..
În caz de anulare, va trebui sǎ fie prezentatǎ o nouǎ dichiarazione di residenza. (declarația de
reședințǎ )
Anularea înscrierii în registrul anagrafic pentru moarte
În caz de moarte (declaratǎ în mod judiciar), rudele decedatului nu trebuie sǎ facǎ nici o comunicare
la Biroul de Registru Anagrafic, întrucât va fi sarcina Funcționarului al Biroului de Stare Civilǎ
unde a avt loc decesul sǎ-l comunice Biroului de Registru Anagrafic al Comunei de reședințǎ.
Biroul de Registru Anagrafic prevede sǎ comunice în mod telematic decesul persoanei respectiv la
Agenzia delle Entrate, la I.N.P.S.(pensii) și la Motorizzazione Civile și Transporturi în Concesiune.
Anularea din registrul anagrafic pentru emigrarea în altǎ comunǎ
Cetǎțeanul care se transferǎ în altǎ Comunǎ italianǎ trebuie sǎ prezinte declarația de reședințǎ direct la
noua Comunǎ. Emigrarea în altǎ comunǎ comportǎ anularea și înregistrarea anagraficǎ simultanǎ în
noua Comunǎ de reședințǎ. Totul se desfǎșoarǎ în mod automat între cele douǎ comune în cauzǎ.
Anularea din registrul anagrafice pentru transferirea reședinței în strǎinǎtate
Cetǎțeanul italian care se transferǎ în mod definitiv în strǎinǎtate va trebui sǎ se prezinte la
Ambasada/Consulatul italian competent pe teritoriu pentru a se înregistra la Aire (Anagrafe Italiani
Rezidenți în Strǎinǎtate).Consulatul provede sǎ comunice la Comuna italianǎ de ultima reședințǎ
transferul pentru anularea de la populația rezidentǎ și înscrierea în Registrul de Italiani Rezidenți în
Strǎinǎtate.
Cetǎțenii din Uniunea Europeanǎ Unione Europea (comunitari) și cetǎțenii strǎini (care nu aparțin la
Uniunea Europeanǎ) care intenționeazǎ sǎ se mute în strǎinǎtate sau sǎ se întoarcǎ în țara lor de
origine, trebuie sǎ prezinte Declarația de transferire a reședinței în strǎinǎtate și a adresei cu noua
reședințǎ utilizând formularul Ministerial menționat mai jos.

Anularea din registrul anagrafic pentru constatarea de a nu fi gǎsit la verificare
Anularea în registrul anagrafic se poate efectua cǎnd nu este gǎsitǎ persoana la verificare, în urma
nor investigații repetate. În acest caz procedura este inițiatǎ de birou sau în urma unei semnalǎri
private. Aceasta anulare poate avea loc deasemenea, în urma operațiunilor de recensǎmânt general a
populației.
Anularea pentru faptul cǎ persoanele nu sunt gǎsite duce la imposibilitatea de a obține certificatele
anagrafice, documentele de identitate și pentru cetǎțenii italieni la pierderea dreptului de votare.
Procedura de anulare este încheiatǎ, ca urmare a investigațiilor repetate la locuința obișnuitǎ ,care
au dat rezultate negative, pe o periodǎ minimǎ de un an.
Anularea din registul anagrafic pentru nereînnoirea declarației de reședințǎ în locuința
obișnuitǎ în Comunǎ
Cetǎțenii strǎini (care nu aparțin la Uniunea Europeanǎ) pot sǎ fie șterși din registrul anagrafic
pentru nereînnoirea declarației de reședințǎ în locuința obișnuitǎ în Comunǎ.
Legislația în vigoare prevede cǎ cetǎțenii strǎini înscriși în registrul anagrafic sunt obligați sǎ
prezinte la Comunǎ declarația de înnoire a declarației de reședințǎ în locuința obișnuitǎ , împreunǎ
cu copia noului permis, cu aceleași modalitǎți menționate mai jos.
Dupǎ 180 de zile de la expirarea permisului de ședere fǎrǎ ca cetǎțeanul sǎ fi reînoit declarația de
ședere în locuințǎ obișnuitǎ Funcționarul de la Registrul Anagrafic îl invitǎ sǎ prezine permisul de
ședere reînnoit, fǎcând în același timp declarația de ședere în locuințǎ obișnuitǎ.

Modalitate de cerere
Semnalǎrile din partea celor interesați la cererea de anulare în registrul anagrafic se pot
efectua prezentând formularul menționat mai jos împreunǎ cu un document de identitate
valabil, cu una dintre modalitǎțile urmǎtoare:







se pot prezenta personal la ghișeul Sportello Polifunzionale, în orarul de deschidere pentru
public:
prin scrisoare recomandatǎ AR de trimitere la biroul registru anagrafic la Comunǎ la
urmǎtoarea adresǎ : Comune di Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI
BISENZIO (FI);
prin fax la numǎrul 055/8959446;
prin PEC la adresa comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it prin poșta electronicǎ
certificatǎ de declarant;
prin poșta electronicǎ simplǎ la email anagrafe@comune.campi-bisenzio.fi.it semnând
digital declarația sau anexând copia de la declarație care poartǎ semnǎtura autografǎ și
copia documentului de identitate a declarantului fǎcute cu scaner.

Legislația de referințǎ
Legea 24 decembrie 1954, nr. 1228 "Ordinamentul registrelor anagrafice ale populației rezidente "
D.P.R. 30 mai 1989, nr. 223 "Regulamentul anagrafic a populației rezidente"

Legea 15 iulie 2009, nr. 94 "Dispoziții în materie de siguranțǎ publicǎ"
Legea 4 aprilie 2012, nr. 5 de conversie a decretului legea 9 februarie 2012, nr. 5 "Dispoziții
urgente în materie de simplificare și dezvoltare "
Formulare
Modulo richiesta cancellazione per irreperibilità (81.8 KB)Formular cerere de anulare pentru cǎ
nu a fost gǎsit
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero (70.54 KB)Declarație de transfer de
reședințǎ

