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ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI 
 
În România se oficiază căsătorii mixte. Nu se admit căsătorii între persoane de 

acelaşi sex. Declaraţia de căsătorie se face personal de către cei doi viitori soţi. Competenţa 
teritorială o are biroul de stare civilă din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a unuia dintre 
soţi.  

Vârsta minimă admisă pentru căsătorie este 18 ani. În situaţii speciale cu aprobarea 
Instanţei de tutelă şi a părinţilor se poate căsători şi femeia minoră care are 16 ani împliniţi. 

     Dosarul va cuprinde:  
  Declaraţia de căsătorie semnată de viitori soţi;  
  Actul de identitate original şi copie  
  Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. Actul de identitate 

trebuie să fie valabil şi în ziua căsătoriei;  
  Certificatul de naştere original şi copie;   
  Certificat medical prenupţial eliberat de medicul de familie. Acest certificat este 

valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să aibă menţiunea expresă „se poate căsători”;  
  Declaraţie semnată de ambii soţi care să confirme că nu sunt impedimente legale 

pentru încheierea căsătoriei.  
  Pentru persoanele care au mai fost căsătorite, dovada desfacerii căsătoriei 

anterioare (sentinţă definitivă sau certificat de divorţ) sau dovada încetării căsătoriei 
(certificatul de deces al fostului soţ);  

  Pentru căsătoriile mixte cetăţean român- cetăţean străin, va trebui să vă adresaţi 
ofiţerului de stare civilă din localitatea unde se va înregistra căsătoria pentru a fi consiliaţi 
deoarece dosarul va cuprinde o serie de înscrisuri specifice fiecărui stat străin.  

Termenul de încheiere a căsătoriei:  
De la depunerea actelor, căsătoria poate fi încheiată în a zecea zi în care se include şi 

data depunerii declaraţiei de căsătorie. Cu aprobarea primarului, pentru motive bine 
întemeiate şi justificate cu înscrisuri doveditoare, căsătoria se poate încheia înainte de acest 
termen.  

Locul oficierii căsătoriei:  
 La sediul autorităţii publice locale   
 Biroul de stare civilă sau spaţiul amenajat special în acest scop.  
 În afara sediului, se oficiază căsătoria cu aprobarea primarului, dacă unul din 

viitorii soţi nu se poate prezenta din mtive bine întemeiate: imobilizat la pat, acasă sau în 
unitatea sanitară; deţinut în penitenciar.  

 Dosarele în vederea declaraţiei de căsătorie se depun în zilele lucrătoare la 
programul cu publicul.  
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