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ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii , în scris, la primăria
locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre ei.
În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în localitatea unde urmează a
se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la primăria localității de
domiciliu sau de reședință, care o va transmite , în termen de 48 de ore la primăria
localității unde urmează a se încheia căsătoria.
Odată cu declarația de căsătorie, viitorii soți vor prezenta următoarele
documente:
• actul de identitate, în original și copie;

• certificatul de naștere, în original și copie;
• certificatul medical privind starea sănătății, valabil 14 zile de la data emiterii
și care trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu căsătorii
(certificat prenupțial);
• acte, în original și în copii traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de
stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul
(certificatul de deces al fostului soț, certificatul de naștere sau de căsătorie, cu
mențiunea de desfacere a căsătoriei, sentința de divorț rămasă definitivă și
irevocabilă);
• dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetățean străin cu un
cetățean străin, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile de fond cerute de legea sa
națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România .
Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile. În acest termen se
cuprind atât ziua când a fost făcuta declarația de căsătorie, cât și ziua în care se
oficiază căsătoria.
În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă
dispune publicarea acesteia, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat, la
sediul primăriei unde urmează să se încheie căsătoria.
Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori
dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai
în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.
Căsătoria nu poate fi dovedită decât prin certificatul de căsătorie, eliberat pe
baza actului întocmit în registrul actelor de stare civilă.

