
CASATORII
Actele necesare pentru încheierea căsătoriei

Actele de identitate :buletine de identitate sau cărţi de identitate pentru cetăţenii
români domiciliaţi în România , documente de identitate sau paşapoarte pentru
cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European; paşapoartele pentru
cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini, carnetele de identitate
pentru persoanele fără cetăţenie.
Certificate de naştere : Se prezintă certificatele în original însoţite de câte o copie
xerox.
Dovada desfacerii sau Încetării căsătoriei anterioare :sentinţa de divorţ legalizată de
instanţa care a pronunţat-o, rămasă definitivă , certificatul de divorţ emis de birouri
notariale sau primării, certificatul de deces al fostului soţ însoţit de certificatul de
căsătorie.
Certificatele medicale prenupţiale : Certificatele medicale prenupţiale au o valabilitate
de 14 zile, interval de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. Certificatele medicale
prenupţiale vor purta menţiunea "SE POATE CĂSĂ TORr".
În cazul căsătoriei unui ceţăţean străin :
Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate în România, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de
legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, cu excepţia cetăţenilor statelor
cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot
prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective (datate
recent-maximum 3 luni de la emitere, ori care au prevăzut în conţinut termenul de
valabilitate).
Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte
că viitorul soţ, cetăţean străin, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute
de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

FOARTE IMPORTANT!

- Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie, cu actele
menţionate mai sus. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există nici un
impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul
căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
- Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani. Pentru motive temeinice,
minorul (atât fata, cât şi băiatul) care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui
aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de
tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea căsătoriei. Dacă unul
dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea 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.

- Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei
termen în care se include atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se
oficiază căsătoria.
- La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra
lor actele de identitate.
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