
ACTE  NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA  

CĂSĂTORIEI 

 
 

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 unde urmează a se încheia căsătoria. 

 

             Viitorii  soţi trebuie să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, 

certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora, precum şi,dupa caz: 

 

    a) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al 

municipiului Bucureşti, după caz, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei 

unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

    b) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi 

autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru 

încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile 

de vârstă, cu respectarea prevederilor Codului familiei. 

    (3) Odată cu documentele prevăzute la alin. (2), viitorii soţi depun, în mod 

obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de 

natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei. 

    (4) Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială 

unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la 

serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la 

primăria unităţii administrativ-teritoriale unde se află temporar, care o transmite în 

termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor 

sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria. 

 

Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când 

a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. 

 

Primarul comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, 

pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului 

prevăzut mai sus (10 zile). Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 

10 zile  numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea termenului de valabilitate 

a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. 
 


