
 
  
 
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 .                                                      
                                                        
 Ofiţer de stare civilă,  
 ……….........…........  

 
 

      DECLARAŢIE  DE  CĂSĂTORIE 
 
Subsemnatii: 
…………………………………………………….................................................................
(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 şi 282 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil şi nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei; 
2.Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită. 
3.Am ales regimul matrimonial:comunitatea legală/separaţia de bunuri/comunitatea convenţională. 
4.După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie: 
     SOŢUL ................................................ NATIONALITATEA…………………. 
     SOŢIA  ...............................................  NATIONALITATEA…………………. 
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. 
Declar că ,cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit. 
    Data ................../.........                                                 

                                                                                                                Semnăturile,  
                                                                                         Soţul   .....……….…      Soţia    …....……............ 
 Întocmit act căsătorie nr.....…......./…………………. 
 Operat/transmis menţiuni                                               
 Pe la actele de naştere din registrul ex. I                           
 nr................./…............. al localităţii ..................................,  pentru soţ                       
 nr................./…............. al localităţii ..................................,   pentru soţie          
 Trimis comunicare de menţiune 
 cu adresa nr. ..……........ din ............................................ 
 la .......................................................................................   
Trimis extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial.......................şi la Registrul naţional notarial al 
regimurilor matrimoniale.  
    Data ...…....................................                    Semnătura ………………….. 

 

                                       
PRIMĂRIA CHINTENI 
------------------------------- 
   Starea Civilă 
Nr---------------------------- 
Din-----------/--------------- 



 
 
 
 
 
  ROMÂNIA                                       PĂRINŢI 

 PRIMĂRIA ........... 
                                      Numele de familie al tatălui………………...  
                                      Prenumele tatălui………………………………………………….  
        CERTIFICAT DE NAŞTERE         Numele de familie al mamei………………………..  
                                      Prenumele mamei …………………………………………….... 

 
 CODUL NUMERIC PERSONAL 

    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              LOCUL ÎNREGISTRĂRII 
     S A A L L Z Z N N N N N C 
                                      Comuna 
                                      Oraşul ……………………………………. 
Numele de familie ..............      Municipiul………………………… 
Prenumele ......................      Judeţul …………………………….. 
Sexul ..........................      Naşterea a fost trecută în registrul              
                                       stare civilă la nr. .... din   
         │Anul .................      luna .................... ziua ........ 
         │     (cifre şi litere) 
  Data   < 
naşterii │Luna ................. 
         │Ziua .................                    MENŢIUNI 
         │     (cifre şi litere) 
         └                            ...................................... 
                                      ...................................... 
                                      ...................................... 
    LOCUL NAŞTERII COPILULUI          ...................................... 
 
Comuna 
Oraşul .........................      Conform cu originalul 
Municipiul                            ...................... 
Judeţul ..............                       Semnătura 
Seria ...... nr. ....... 
                                               L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA                                      PĂRINŢI 
PRIMĂRIA ............... 
                                      Numele de familie al tatălui........... 
                                      Prenumele tatălui...................... 
         CERTIFICAT DE NAŞTERE        Numele de familie al mamei............. 
                                      Prenumele mamei........................ 
 
 
       CODUL NUMERIC PERSONAL 
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              LOCUL ÎNREGISTRĂRII 
     S A A L L Z Z N N N N N C 
                                      Comuna 
                                      Oraşul................................. 
Numele de familie ...............     Municipiul 
Prenumele .......................     Judeţul................................ 
Sexul ...........................     Naşterea a fost trecută în registrul de 
         ┌                            stare civilă la nr. .... din anul...... 
         │Anul ..................     luna ...................... ziua....... 
         │     (cifre şi litere) 
  Data   < 
naşterii │Luna .................. 
         │Ziua ..................                     MENŢIUNI 
         │     (cifre şi litere) 
         └                           ........................................ 
                                     ........................................ 
                                     ........................................ 
     LOCUL NAŞTERII COPILULUI        ........................................ 
                                     ........................................ 
Comuna 
Oraşul .........................      Conform cu originalul 
Municipiul                            ..................... 
Judeţul ........................           Semnătura 
Seria .............. nr. ....... 
                                              L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
    Prezentul dosar numerotat, sigilat şi parafat conţine ....... file. 
 
                                                             Semnătura 
 
                                                  ..................... 
 
                                                  ..................... 
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