
 

           Declaraţia de căsătorie a fost dată şi 

                   semnată în faţa noastră. 

      Am confruntat datele înscrise în declaraţie 

       cu cele din certificatele de naştere, care 

                   corespund întocmai. 

 

                Ofiţerul de stare civilă,           

              ______________________ 

 

DECLARAŢIE  DE  CĂSĂTORIE 

 
Subsemnaţii _________________________________________________________________________, 

(numele şi prenumele soţului) 

 

domiciliat în ___________________________________, str.______________________________________________, 

 

nr. _____, bl. ______, sc. ____, et. ___, ap. _____, judeţul/sectorul  _________________________________________,  

 

şi ______________________________________________________________________________________________,  

                                                        (numele şi prenumele soţiei) 

 

domiciliată în __________________________________, str.______________________________________________, 

 

nr. _____, bl. ______, sc. ____, et. ___, ap. _____, judeţul/sectorul  ________________________________________, 

în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că: 

 

   1. Am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art.272-278 si art.282 din Legea nr.     

287/2009 privind  Codul civil si nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei; 

   2. SOȚUL - Am fost / nu am fost căsătorit _____________________________________ 

   3. SOȚIA - Am fost / nu am fost căsătorită  ____________________________________ 

   4. Legea aplicabilă regimului matrimonial este legea _____________________________ 

       Am ales regimul matrimonial: _____________________________________________ 

   5. Naționalitatea: soț _______________________, soție __________________________ 

                                                          (se completează opțional) 

   6. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:    

 

    SOŢUL _____________________________;   
 

    SOŢIA ______________________________;   

 

    Ne legitimăm cu actul de identitate seria ____ nr. ____________ şi actul de identitate seria ____ nr. _____________. 

    Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false. 

    SOȚUL - Declar că sunt / nu sunt cunoscător al limbii române scris şi vorbit. 

    SOȚIA -  Declar că sunt / nu sunt cunoscătoare a limbii române scris şi vorbit. 

     

    Data ______________________           

                                                                                                                      

                                                                                                                        Semnăturile 

                                                                                                                       Soţ                                     Soţie 

                                                                                                   _____________________        ____________________ 

 

 

    ATENȚIE! După  încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează actul de identitate al soțului care își schimbă 

numele de familie prin căsătorie. 

                 

   Întocmit act căsătorie nr. ________ / ________________  

   Operat/transmis menţiuni: 

   Pe / la actele de naştere din Registrul ex.nr. I 

    nr. _______________al localităţii __________________, pentru soţ 

    nr. _______________al localităţii __________________, pentru soţie 

    Trimis comunicare de menţiune cu adresa nr. ______ din ___________    la _________________________________ 

    Trimis extras / copie de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial______________________________, la Centrul 

Național de Administrare a Registrelor Notariale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Chitila și 

D.E.P.A.B.D. (căsătorie mixtă). 

 

S.P.C.L.E.P. 

          C H I T I L A 

JUDEȚUL ILFOV 
Starea civilă 

Nr. __________________ 

Din __________________ 
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                       DOMNULE   PRIMAR,  

 

 

 Subsemnatul(a) 

_________________________________, 

fiul(fiica) lui _________________________ și al/a 

____________________________, născut(ă) la data de   

_______________, în localitatea ________________________,  

județul _______________,  domiciliat(ă) în ______________, 

str.____________________, nr.___, bl.___, sc___, et.___, 

ap.___, județul ___________, posesor/posesoare al/a actului de 

identitate ____ seria ____ nr.___________, eliberat de 

____________________, vă rog să-mi aprobați transcrierea și 

înregistrarea în registrele de stare civilă române a 

certificatului (extrasului) de ___________________,  eliberat 

de autoritățile ____________________________, privind pe 

_______________________________________________ și pe 

_________________________________________________. 

 Anexez certificatul (extrasul) în orginal și copie 

legalizată, precum și traducerea legalizată. 

 

 

 

 

         Data          

Semnătura 

 _____________                          _________________                     

  

 
 


