
FORMALITĂȚI ȘI DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI 

Declarația de căsătorie se face personal, și împreună, de către viitorii soți, în scris, la 

primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre ei. 

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială 

unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la primăria din 

cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen 

de 48 de ore, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se 

încheia căsătoria. 

Odată cu declarația de căsătorie viitorii soți prezintă următoarele documente: 
 

1. actul de identitate, în original și în fotocopie- care trebuie să fie valabil atât la data 

depunerii declarației de căsătorie cât și la data oficierii căsătoriei; 

2. certificatul de naștere, în original și fotocopie; 

3. certificatul medical privind starea sănătății- întocmit pe formular-tip, care trebuie să conțină 

numărul de înregistrare, data certă, ștampila unității sanitare (medicului de familie), 

semnătura și parafa medicului. Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data 

emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se 

poate căsători. 

4. După caz-  

a) dovada desfacerii căsătoriei anterioare, respectiv sentință de divorț cu mențiunea                     

datei la care a rămas definitivă; 

b) dovada încetării căsătoriei anterioare, respectiv certificatul de căsătorie și 

certificatul de deces al fostului soț (ambele în original și fotocopie). 

5. Declarație din care să rezulte că cei 2 soți au luat cunoștință reciproc de starea sănătății 

lor și nu cunosc niciun motiv de natură legală să împiedice încheierea căsătoriei.  

6. Anterior depunerii declarației de căsătorie viitorii soți trebuie să stabilească regimul 

matrimonial ales care produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. 

Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial: 

a) comunitatea legală; 

b) separația de bunuri- încheiat în formă autentică, la notar; 

c) comunitatea convențională- încheiat în formă autentică, la notar. 
 

Data încheierii căsătoriei 
 

Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile calculat de la data 

depunerii declarației de căsătorie, respectiv în a 11-a zi. 

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

sănătate unuia dintre soți impune aceasta, numai cu aprobarea primarului și în baza 

documentelor justificative, respectiv adeverință de la medicul specialist din care să rezulte 

că se impune ca oficierea căsătoriei să aibă loc înainte de termenul de 10 zile. 

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

primarului, pentru situații temeinic justificate, însă numai până expirarea termenului de 

valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătății viitorilor soți; în cazul 

expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soți sunt obligați să obțină și să depună 

certificate medicale valabile. 


