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CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

 

Înregistrarea căsătoriei 

 
  Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la 

primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.  

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.  

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători 

în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a 

tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi 

are domiciliul. 

În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de 

tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al 

copilului. 

Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta 

voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, 

nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei 

sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. 

Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în 

străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care 

aceştia se află temporar (făcând dovada aceasta cu permis de şedere sau act de 

identitate provizoriu). 

Căsătoria se încheie în termen de 11 zile de la data depunerii declarației de 

căsătorie, dar fără depăşirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale 

privind starea sănătăţii (de 14 zile). Termenul se calculează cuprinzând atât ziua 

eliberarii certificatelor, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. 

Primarul municipiului poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea 

căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 11 zile, dacă starea de sănătate a 

unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative. 
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Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente: 

a) actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât 

la depunerea declaraţiei de căsătorie, cât şi la încheierea căsătoriei); 

b) certificatul de naştere, în original şi copie; 

c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale 

sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că 

persoana se poate căsători); 

d) daca viitorii soți hotărăsc să aleagă regimul matrimonial al separației de bunuri 

sau al comunității convenționale, documentul încheiat în fața notarului public 

trebuie prezentat odată cu declarația de căsătorie.  

În cazul în care se modifică declarația de căsătorie după înregistrare la starea civila, 

în interiorul celor 11 zile de la publicare, se dispune un nou termen de 11 zile de 

afișare a declarației si implicit un nou termen pentru încheierea căsătoriei.  

e) acte, în original+copii traduse şi legalizate ori certificate de ofițerul de stare 

civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. 

 

În cazul în care căsătoria se oficializează în zi liberă sau sărbători legale, la 

documentele prezentate trebuie depusă și dovada achitării sumei de 200 lei. 

 

Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de 

identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în 

certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit 

modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea 

actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se 

primeşte declaraţia de căsătorie. 

 

 


