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COMUNICAT DE PRESĂ 

cu privire la evoluția populației în anul 2020 în municipiul Alexandria

Potrivit datelor furnizate de către Direcția de Evidență a Persoanelor Alexandria, la nivelul anului 
2020 s-a înregistrat un număr de 323 nou născuți (cu domiciliul în municipiul Alexandria), din care 162 
fete și 161 băieți.

ÿ Cel mai frecvent prenume ales de către părinți pentru fete: Sofia - 10; Anastasia – 9; Maria – 9; 
Ioana, Iris, Maia, Alexandra, Eva - 6; Anais - 5, Andreea, Isabela, Eliza – 4; Ana, Stefania, Amalia, 
Antonia, Teodora, Karina, Rebeca -3;

ÿ Cel mai frecvent prenume ales de către părinți pentru băieți: Alexandru - 14, Matei - 12; Eric -
11; Vlad - 6; David, Vladimir, Rares - 5; Eduard, Patrik, Teodor – 4; Ayan, Kevin, Sebastian, 
Stefan -3;

ÿ Adoptii - 4;
ÿ Acte transcrise – acte de naștere ale cetăţenilor români încheiate în străinătate 482, din care:

- acte de naștere ale cetăţenilor români, cu domiciliul în Alexandria, încheiate în străinătate – 95;
- acte de naștere, transcrise ca urmare a redobândirii cetățeniei române – 387. 

S-au eliberat 226 de ACTE DE CĂSĂTORIE înregistrate, din care :
ÿ Acte curente de casatorie 121 (cu domiciliul în Alexandria);
ÿ Acte transcrise, acte de căsătorie ale cetăţenilor români încheiate în străinătate 105, din care:

- acte de căsătorie ale cetăţenilor români, cu domiciliul în Alexandria,  încheiate în 
străinătate - 2;

- acte de căsătorie ca urmare a redobândirii cetățeniei române - 103;
Au fost sărbătorite 54 de cupluri pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie.

Au fost înregistrate 1.170 ACTE DE DECES, din care:
ÿ Acte curente de deces 1.161: 

- cu domiciliul în Alexandria – 412 (din care 48 decese ca urmare a COVID 19);
- cu domiciliul în alte localități – 749;

ÿ Acte transcrise, acte de deces ale cetăţenilor români încheiate în străinătate 9, din care:
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- acte de deces ale cetăţenilor români, cu domiciliul în Alexandria,  încheiate în 
străinătate - 9

Au fost înregistrate și soluționate 25 de cereri privind divorțul pe cale administrativă în anul 
2020.

Întocmit,
Vîrban Liliana 


