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(se tipărește sub forma de mapă)                               

 

 
 

 
ROMÂNIA                                                                     

JUDEȚUL__________   
SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL  

COMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUI / PRIMĂRIA 

Nr……… din 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   D O S A R  Nr. ............/20.... 
 
cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre 
................................ și ................................. 
 

 

 

 

 

 

DATA ÎNCEPERII_________ 
DATA ÎNCHEIERII________ 

FILE_______ 
 

VOL.________ 
INVENTARIAT SUB NR._________________   
 
                                                                 TERMEN DE PĂSTRARE 

__________________ANI 
 

 



 
    Declarația de căsătorie a fost dată și            

     semnată în fața noastră.                

     Am confruntat datele înscrise în declarație       

    cu cele din certificatele de naștere, care        

    corespund întocmai. 

 

 

       Ofițerul de stare civilă,                      

  ……………………………….. 
 

DECLARAȚIE  DE  CĂSĂTORIE 

Subsemnații: 

………………………………………………………………………………………………..……., 

(numele și prenumele soțului) 

domiciliat în .................., str. .…………………………………........................ nr. ........................, 

bl..........,sc. ........, et. ....., ap. ......., județul/sectorul ..............., și 

........................……………………………………………………………………………………..,  

                (numele și prenumele soției) 

domiciliată în  ………………………., str. ....................………..........., nr. ............., bloc ....., sc. 

....., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ......................., în vederea căsătoriei pe care dorim să o 

încheiem, declarăm că: 

 
   1. am luat cunoștință reciproc de starea sănătății noastre și de prevederile art. 4-10 si 27 din Codul familiei si nu 

există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei; 

   2. am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită 

   3. după încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:    

 

    SOȚUL ................................ 

 

    SOȚIA ................................ 

 
    Ne legitimam cu actul de identitate seria .............. nr. .……. și actul de identitate seria ............ nr. 

........…………... . 

 

    Cunoaștem că legea penală pedepsește pe cei care fac declarații false. 

     Declar că, cunosc/nu înțeleg limba română scris și vorbit. 

 

Data ............... 20 ...                                  

                                                                                                                       Semnăturile 

                                   

                   ……..................      .................……… 
   Întocmit act căsătorie nr. ........../ 20....                                                                        Soț                             Soție 

    Operat mențiuni 

    pe actele de naștere din registrul ex. I 

    nr. ..................... al localității .................……………….., pentru soț 

    nr. ..................... al localității ................……………...., pentru soție 

    Trimis comunicare de mențiune 

    cu adresa nr. ........... din ................. 

    la .............................……................ 

 

PRIMĂRIA/SPCLEP 

................................... 

 

Starea civilă 

Nr. ................... 

Din............20... 



    Data ...................                                                                                      Semnătura  ………………. 

                                             

ROMANIA                                                                                            PĂRINȚI 

PRIMĂRIA ...............                                                      

    Numele de familie al tatălui ............. 

                                              Prenumele tatălui ......................……. 

        CERTIFICAT DE NAȘTERE                             Numele de familie al mamei .............. 

                  Prenumele mamei ........................….. 
         CODUL NUMERIC PERSONAL                           

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                         
               S A A L L Z Z N N N N N C 

 

                                                                                          

 

                                                                                               LOCUL INREGISTRĂRII 

                                                                                      Comuna 

                                                                                      Orașul ................................... 

Numele de familie ..................                                      Municipiul 

Prenumele ......................……                           Județul .................................. 

Sexul ……..............................                                      Nașterea a fost trecută în registrul de 

                                                                                      stare civilă la nr………din anul…… 

     Anul…………………                  luna………….ziua………………… 

Data                   (cifre și litere) 

nașterii 

                Luna ...................…..                                                              MENȚIUNI 

                Ziua ...................……      ……………………………………….. 

                        (cifre și litere)         ……………………………………….. 

                                             ……………………………………….. 

    LOCUL NAȘTERII COPILULUI     ……………………………………….. 

                                                                                       …………..........................................… 

Comuna 

Orașul ............................ ……………..                         Conform cu originalul 

Municipiul 

Județul ...........................                                                         Semnătura 

Seria .............. nr. .......                                                                 L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA                                                                                            PARINȚI 

PRIMĂRIA ...............                                                      

    Numele de familie al tatălui ............. 

                                              Prenumele tatălui ......................……. 

        CERTIFICAT DE NAȘTERE                             Numele de familie al mamei .............. 

                  Prenumele mamei ........................….. 
         CODUL NUMERIC PERSONAL                           

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                         
               S A A L L Z Z N N N N N C 

 

                                                                                          

 

                                                                                               LOCUL INREGISTRĂRII 

                                                                                      Comuna 

                                                                                      Orașul ................................... 

Numele de familie ..................                                      Municipiul 

Prenumele ......................……                           Județul .................................. 

Sexul ……..............................                                      Nașterea a fost trecută în registrul de 

                                                                                      stare civilă la nr………din anul…… 

     Anul…………………                  luna………….ziua………………… 

Data                   (cifre și litere) 

nașterii 

                Luna ...................…..                                                              MENȚIUNI 

                Ziua ...................……      ……………………………………….. 

                        (cifre și litere)         ……………………………………….. 

                                             ……………………………………….. 

    LOCUL NAȘTERII COPILULUI     ……………………………………….. 

                                                                                       …………..........................................… 

Comuna 

Orașul ............................ ……………..                         Conform cu originalul 

Municipiul 

Județul ...........................                                                         Semnătura 

   Seria .............. nr. .......                                                             L.S. 

 

 

    Prezentul dosar numerotat, sigilat și parafat conține ........... file. 

 

                                                                                                                      Semnătura 

 

                                            …………………………. 

 

                                            …………………………. 

 


