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ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI 

 

IMPORTANT 

Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua 

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

           Termenul de 10 zile se socoteşte de la data de când s-a primit declaraţia la 

S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. 

  Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de 

sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea primarului în România, 

consulului sau diplomatului cu atribuţii consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României; documentele justificative se păstrează la 

dosarul de căsătorie. 

              După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu 

aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuţii consulare în cazul 

căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru 

situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de valabilitate a 

certificatelor medicale, referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi; în cazul expirării 

termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să obţină şi să depună 

certificate medicale valabile.  

Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data 

depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei. 
RECOMANDARE 

Având în vedere că măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii Covid-19 au avut ca 

efect suprasolicitarea programărilor online pentru depunerea cererilor de eliberare a cărților de identitate, în 

cazul în care urmează să vă schimbați numele de familie prin căsătorie vă recomandăm să vă programați din 

timp - chiar și înainte de data căsătoriei - pentru a depune cererea de elibereare a unui nou act de identitate la 

scurt timp după încheierea căsătoriei. Astfel, evitați situația în care nu dețineți un act de identitate valabil 

pentru o perioadă mare de timp. 



Acte necesare cetățeni români 

 

Când ambii soţi sunt cetăţeni români şi se află la prima căsătorie 

-Declaraţia de căsătorie,se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, 

după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în 

ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii. 

-documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie; 

-certificatul de naştere, în original şi în copie; 

-certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să 

poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi 

parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să 

cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele 

medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de 

traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz; 

-documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare 

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

-declarația privind luarea la cunoștință de către soți a stării de sănătate. 

 

Când unul dintre soţi a mai fost căsătorit / ambii soţi au mai fost căsătoriţi 

--declarația de căsătorie; 

– actul de identitate (cartea de identitate / cartea de identitate provizorie), în original şi copie 

simplă; 

– certificatul de naştere, în original şi copie simplă; 

– certificatul medical prenupţial, în original-se obţine de la o autoritate sanitară din 

România. Certificatul medical prenupţial are o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care 

căsătoria trebuie să fie încheiată. În certificatul medical prenupţial se va înscrie menţiunea 

„SE POATE CĂSĂTORI”. 

OPŢIONAL – convenţia matrimonială, în original, numai în cazul în care viitorii soţi au 

încheiat o convenţie matrimonială până cel târziu la data depunerii declaraţiei de căsătorie. 

-- sentinţa de divorţ, definitivă / certificatul de divorţ, în original şi copie; 

– certificatul deces al fostului soţ, original şi copie. 

 

Persoanele cu handicap auditiv sau surdocecitate 

Persoanele cu handicap auditiv sau surdocecitate depun declaraţia de căsătorie și toate 

actele eferente căsătoriei, în prezenţa şi prin intermediul unui interpret autorizat al limbajului 

mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate. 

 

Acte necesare cetățeni străini 
 

Când unul dintre soţi este cetăţean străin 

- actul de identitate: 

– pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European – documentul de 

identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător; 

– pentru apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, 

însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz; 

– cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror 

cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie 

valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei; 
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– cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii 

cu următoarele documente: 

– document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951; 

– documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie 

umanitară condiţionată. 

– cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de 

statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate. 

Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu sunt 

valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României: 

– documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea 

„IDENTITATE DECLARATĂ”; 

– documentul care face dovada statutului de tolerat; 

– decizia de returnare. 

- certificatul de naştere, în original şi copie simplă, însoţit de traducerea în limba română, 

autentificată de un notar public, în original. Ambele documente vor respecta formalităţile 

de apostilare sau supralegalizare, după caz. Cetăţenii străini născuţi în România vor prezenta 

certificatul de naştere românesc, care trebuie să fie în concordaţă cu actul de identitate / 

paşaportul cu care se legitimează; 

Extrasele multilingve de naştere (Formula A) eliberate în conformitate cu prevederile 

Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976 sunt acceptate fără legalizare sau fără o 

formalitate echivalentă. 

- declaraţia cetăţeanului străin, autentificată de notar în România, din care să rezulte că 

îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România. 

-dovada desfacerii / încetării căsătoriei anterioare, respectiv: 

a) certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951 - 1960; 

b) certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei; 

c) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 

octombrie 1966 - 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul 

de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.  

d) Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soţ. 

-certificatul medical prenupţial, în original-se obţine de la o autoritate sanitară din 

România. Certificatul medical prenupţial are o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care 

căsătoria trebuie să fie încheiată. În certificatul medical prenupţial se va înscrie menţiunea 

„SE POATE CĂSĂTORI”. 

OPŢIONAL – convenţia matrimonială, în original, numai în cazul în care viitorii soţi au 

încheiat o convenţie matrimonială până cel târziu la data depunerii declaraţiei de căsătorie. 

 

 

Întrebări și răspunsuri 

 

Cine şi unde încheie căsătoria? 

Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al consiliului local al localităţii în 

raza căreia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi. 

Numele de familie purtat în timpul căsătoriei 

Viitorii soţi pot conveni: 

– să păstreze numele dinaintea căsătoriei; 

– să ia numele oricăruia dintre ei; 

– să ia numele lor reunite; 
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– un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor 

reunite. 

 

Condiţii pentru încheierea căsătoriei în România 

În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul 

personal şi liber al acestora. 

Vârsta matrimonială 

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 imposibilitate 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. 

 

Bigamia 

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

 

Căsătoria între rude 

Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în 

linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 

 

Căsătoria între tutore și persoana minoră 

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

 

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria 

Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. 

            Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de 

cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. 

            Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau 

contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în 

România. 

 

Comunicarea stării de sănătate 

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

sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli 

rămân aplicabile. 

Publicitatea căsătoriei şi opoziţia la căsătorie 

Viitorii soţi vor face personal şi împreună declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la 

primăria unde urmează a se încheia căsătoria. 

Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază. 
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Celebrarea căsătoriei 

Viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria, pentru a-şi 

da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare 

civilă.Fiecare din cei patru va avea asupra sa actul de identitate valabil. 

Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber. Nu pot 

fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător 

autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt 

apţi să ateste faptele. Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare 

dintre viitorii soţi. 

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română căsătoria se va oficia în 

prezenţa şi prin intermediul traducătorului autorizat. 

În cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate căsătoria se va oficia în 

prezenţa şi prin intermediul unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al 

limbajului specific persoanelor cu surdocecitate. 

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia 

dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. 

Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit 

să-l poarte în timpul căsătoriei. 

Certificatul de căsătorie se eliberează soţilor cu ocazia încheierii căsătoriei. 

Certificatul de căsătorie se poate elibera ulterior oricăruia dintre soţi, la cerere. 

Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă numele 

de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea / perforarea colţului în care se află 

înscrisă perioada de valabilitate. 

Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui 

nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie. 

 

Căsătoria religioasă 

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. 

 

Taxe 

Nu se percep taxe pentru înregistrarea / oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare L-V. 

Pentru zilele de S-D taxa perceputa pentru oficierea căsătoriei este de 150 lei și se 

achita la Casieria Primăriei Comunei Laza. 

 

Program oficiere căsătorii: 

L-V: 08:00-15:00                               S-D: 09:00-13:00 

Notă:  

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:  

a) pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate 

provizorie; 

b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de 

identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător; 

c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, 

însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.  

 

Vă mulțumim de înțelegere și vă dorim Casă de piatră! 
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