ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local
de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori
reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul
unităţii administrativ-teritoriale respective.
De asemenea, căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul misiunii diplomatice
sau oficiului consular de carieră al României în a cărei/cărui circumscripție consulară își are domiciliu
ori rezidența unul dintre viitorii soți, cetățean român, dacă niciunul dintre viitorii soți nu deține și
cetățenia din statele în care misiunea diplomatică sau oficiului consular de carieră este acreditat.
Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, căsătoria poate fi încheiată la serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază
teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativteritoriale unde se încheie căsătoria.
Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea
diplomatică ori oficiul consular de carieră unde urmează a se încheia căsătoria.
În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la
căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei potrivit legii,
legea aplicabilă regimului matrimonial, precum și, în cazul aplicării legii române, regimul
matrimonial ales.
Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soți se află în imposibilitatea de a se deplasa
la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei
competente, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului acestuia/acesteia, în fața ofițerului
de stare civilă, cu aprobarea primarului.
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Întocmirea actului de căsătorie se face pe baza următoarelor documente:
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.;
certificatele de naștere, în original şi în copie, sau, pentru cetățeanul străin, după caz, extrasul
de naștere/extrasul multilingv;
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;
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;
convenţia matrimonială autentificată de notarul public, după caz.

1

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Totodată, dosarul actului de căsătorie trebuie să cuprindă, după caz, și următoarele documente:
aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei;
aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei între persoane care nu au domiciliul sau
reşedinţa pe raza de competenţă a unităţii administrativ – teritorială;
încuviinţarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripție are domiciliul cel care cere
încuviinţarea, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească
sau adopţie;
avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei
de tutelă în a cărei circumscripţie are domiciliul minorul, pentru încheierea căsătoriei, în cazul
existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă;
documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate
în România, în cazul cetățenilor străini care doresc să se căsătorească, din care să rezulte că
îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea lor naţională şi nu există impedimente pentru
încheierea căsătoriei în România sau, după caz, 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;
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.
declaraţii notariale ale viitorilor soţi, cetăţeni străini din care să rezulte că îndeplinesc
condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie, dar
nu mai târziu de a 30-a zi.
Încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de mai sus poate fi încuviințată, pentru
motive temeinice, dovedite cu documente justificative, de către primarul unității administrativteritoriale/șeful misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României unde urmează a se
încheia căsătoria.
Dacă de la data depunerii declarației de căsătorie au trecut 30 de zile și căsătoria nu a fost
încheiată ori dacă viitorii soți doresc să modifice declarația inițială, cu privire la numele de familie
și/sau regimul matrimonial, aceștia vor face o nouă declarație de căsătorie, cu reînnoirea certificatelor
medicale, referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.
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