
CADRU LEGAL  
Codul civil, Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările 
ulterioare, Metodologia pentru aplicarea unitara  a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.  

PROCEDURA:  
Declaratia de casatoriei se face personal, de către viitorii soti, in scris, la Serviciul Stare 
Civilă.   

ACTE NECESARE: 

- certificate de nastere in original si copie xerox; 
- acte de identitate in original si copie xerox; 
- acte din care sa rezulte incetarea, anularea sau desfacerea casatoriei anterioare, daca 
este cazul  ( ex: certificatul de deces al fostului sot, sentinta de divort ramasa definitiva 
si irevocabila  etc.) 
- Certificatele prenuptiale , eliberate de medicul de familie sau de medicul de la Cabinetul 
de planificare familială,   valabile 14 zile de la data emiterii. 

 TERMEN:  
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua 
cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. 
Primarul poate incuviinta pentru motive temeinice incheierea casatoriei inainte de 
implinirea termenului de 10 zile. 

 În cazul căsătoriei dintre cetăţeni străini sau aceştia şi cetăţeni români, vor prezenta, pe 
lângă actele necesare cetăţeanului roman şi următoarele: 

1. Certificatul ori extrasul de naştere în original eliberat de autorităţile străine, care să 
conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este 
semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a 
Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori 
extrasul trebuie să fieSUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în:  1) vizarea 
documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă, 2) 
supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către 
misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi 3) supralegalizarea 
finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 
din Legea nr. 105/1992). 

2. Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul 
consular român  sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila 
conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz; 

3. dovadă eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular ale ţărilor ai căror 
cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de 
legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei (adeverinţă de celibat). 

4. declaraţie notarială a viitorului soţ din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile 
necesare încheierii căsătoriei în România. 

5. Paşaport original si copie xerox: în care să fie aplicată viza (dacă e cazul) de intrare 
pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data 
depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei; 

       Permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data 
depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei; 



                         Prevederi ale Codului civil in ceea ce priveste incheierea casatoriilor 
  

ART. 272 
    Vârsta matrimonială. 

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

    (2) 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. 

  
ART. 273 

    Bigamia 

         Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. 
  

ART. 274 
    Interzicerea căsătoriei între rude. 

    (1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la 

al patrulea grad inclusiv. 
    (2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de 

instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea 
pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens. 

  
ART. 275 

    Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră. 

          Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa. 
  

ART. 276 
    Alienaţia şi debilitatea mintală. 

           Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal. 

  
ART. 277 

    Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria. 
    (1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. 

    (2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie 

de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. 
  

ART. 278 
    Comunicarea stării de sănătate 

    Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. 
    

ART. 282 

    Alegerea numelui de familie 
         Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau 

numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte 
numele lor reunite. 

  

  
în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între: 

1.REGIMUL  COMUNITĂŢII  LEGALE 
2.REGIMUL  SEPARAŢIEI  DE  BUNURI 

3.REGIMUL  COMUNITĂŢII  CONVENŢIONALE 
  

Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. 
 


