ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia
dintre ei.
Prin excepţie, căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativteritorială decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii
soţi, numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie
căsătoria.

APROB
PRIMAR,
CERERE
Subsemnaţii:
………………………………………………………………………………………………..….,
(numele şi prenumele soţului)
domiciliat
în
localitatea
........................................,
str.
.……………………..................... nr. ......., bl..........,sc. ........, et. ....., ap. .......,
judeţul/sectorul
……………,
şi
..................………………………………………………………………………………
(numele şi prenumele soţiei)
domiciliată în ………………………., str. ....................………..........., nr. .............,
bloc ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................., vă rugăm să
aprobaţi încheierea căsătoriei noastre la sediul Primăriei ………………, pentru
următoarele motive:
..............................................................................………………………………………
Anexez următoarele documente: …………………………………………………
SOŢUL ................................
SOŢIA ................................
Data ...............
Domnului primar al ...............................
Declaraţia de căsătorie şi încheierea acesteia se pot face în afara sediului
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei, pe baza documentelor justificative.

APROB
PRIMAR,
CERERE

Subsemnatul(a) ................................……………………………………........., cu
domiciliul în localitatea ......................................., str. ................................ nr. .......,
judetul/sectorul …………......................, vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele
cu numita(tul) ………………........................, în afara sediului primăriei, şi
anume…………………………….............................................pentru
următoarele
motive:
..............................................................................………………………………………
..............................................................................………………………………………
Data ..............
Semnătura
..........................
Căsătoria se încheie după expirarea termenului de 10 zile, în care se
cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se
oficiază căsătoria. Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile,
pentru motive temeinice numai cu aprobarea primarului.
APROB
PRIMAR,
CERERE
Subsemnatul(a) ......................................, cu domiciliul în ..............................………
...,
str. ..................., nr. ..., judeţul/sectorul ...................., vă rog să aprobaţi oficierea
căsătoriei
mele cu numita (ul) ............................……...... în ziua de .............………., în
conformitate
cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele
motive:
..............................................................................……………………………………..
..............................................................................………………………………………
............................................................................
.…………………………………………..
Anexez următoarele documente:

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

Data ...............
Semnătura
..........................
Domnului primar al ...............................

După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, până la
expirarea termenului de 30 de zile de la data când a fost făcută declaraţia de căsătorie,
cu reînnoirea certificatelor medicale, referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.
Odată cu depunerea declaraţiei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare
civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie.

Declaraţia de căsătorie a fost dată şi
semnată în faţa noastră.
Am confruntat datele înscrise în declaraţie
cu cele din certificatele de naştere, care
corespund întocmai.
Ofiţerul de stare civilă,
………………………………..

PRIMĂRIA/SPCLEP
...................................

Starea civilă
Nr. ...................
Din............20...

DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE
Subsemnaţii:
……………………………………………………………………………………….,
(numele şi prenumele soţului)
domiciliat în .................., str. .…………………………………........................ nr.
........................,
bl..........,sc. ........, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ..............., şi
........................…………………………………………………………………………,
(numele şi prenumele soţiei)

domiciliată în ………………………., str. ....................………..........., nr. .............,
bloc ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................., în vederea căsătoriei
pe care dorim să o încheiem, declarăm că:
1. Am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 272278 si 282 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, si nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei;
2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită
3. Regimul matrimonial ales este …………...
4. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:
SOŢUL ................................
SOŢIA ................................
Ne legitimăm cu actul de identitate seria .............. nr. .……. şi actul de identitate
seria ............ nr. ........…………... .
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.
Declar că, cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit.
Data ............... 20 ...
Semnăturile
Soţ

Soţie

Dosarul actului de căsătorie cuprinde următoarele documente:
a) documentul cu care se face dovada identităţii şi a domiciliului/reşedinţei, după
caz, în original şi în copie; în cazul rezidenţilor străini dovada domiciliul se face cu
document eliberat de I.G.I. .
b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii, aflat în termen de valabilitate,
întocmit pe formular-tip; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii
şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul
de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul;
e) convenţia matrimonială autentificată de notarul public, după caz;
Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei;
b) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei între persoane care nu au
domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă a unităţii administrativ – teritorială;

c) încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea
termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie;
d) încuviinţarea instanţei de tutelă de la domiciliul celui care cere încuviinţarea, în
cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau
adopţie;
e) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi
autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliu, pentru
încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de
vârstă;
f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din
care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi
nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România;
g) documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate
recent - maximum 3 luni de la emitere, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de
valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau
acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepţie de la
prevederile lit. f) ;
h) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să
rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte
condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România,
pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în
România ori care au statut de refugiat în România; pentru apatrizi, legea naţională este
legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;
i) documente eliberate de către autorităţile locale competente, în conţinutul cărora se
regăseşte termenul de valabilitate, iar în lipsa acestuia termenul este de maximum 3 luni
de la emitere, în cazul cetăţenilor statelor pentru care D.E.P.A.B.D a primit notificări
din partea M.A.E. ori a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în
România;
j) proces-verbal întocmit în cazul oficierii căsătoriei între cetăţeni străini dacă nu
cunosc limba română sau un cetăţean străin care nu cunoaşte limba română şi un
cetăţean român ori între surdomuţi.
k) declaraţii notariale ale viitorilor soţi, cetăţeni străini din care să rezulte că
îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ..............................................
S.P.C.L.E.P./Primăria………………..
Starea civilă
Nr. .................. din ............................

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi: anul ................ luna .............. ziua ...........
La
încheierea
căsătoriei
dintre
dl…………………………………...................................... şi
dra (dna) ……............................................................ , luarea consimţământului şi
aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la drepturile şi
îndatoririle soţilor s-au făcut în limba română/prin intermediul d-lui (d-nei)
............................................... din ............………………...., str. ......................... nr.
......, interpret autorizat de ............……………………………………...
sub nr. .........................., întrucât (soţul/soţia) este cetăţean străin/surdomut.
Ofiţer de stare civilă,

Interpret,
Soţul..............………………….
.
Soţia ............…………………

