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Înregistrarea căsătoriei 
 
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.  

 
O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte: 
- actul de identitate, în original şi în copie; 
- certificatele de naştere, în original şi în copie; 
- certificatul medical privind starea sănătăţii, - valabil 14 zile 
 
Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele 

documente: 
- sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; 
- certificat de divorț; 
- dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului 

soţ.  
- declaraţie, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală 

care să împiedice încheierea căsătoriei; 
- documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare 

acreditate în Romania, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din 
care să rezulte ca primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi 
nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu 
prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

- documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate 
recent maximum 3 luni de la emitere, ori care au prevăzute, în conţinut, termenul de 
valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau 
acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei           

- declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să 
rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte 
condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, 
pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în 
România.  

 
Documentele prevăzute vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care 

să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România. 
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