ANEXA nr. 1
Format A3
(se tipăreşte sub forma de mapă)
(Anexa nr. 23 din H.G. 64/2011)

ROMÂNIA
JUDEŢUL DAMBOVITA

PRIMĂRIA/SPCLEP COMUNEI VOINESTI
Nr……… din......................................

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

.............................................. şi ................................................

DATA ÎNCEPERII_________
DATA ÎNCHEIERII________
FILE_______
VOL.________

INVENTARIAT SUB NR._________________
TERMEN DE PĂSTRARE
__________________ANI

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.

PRIMĂRIA/SPCLEP
...................................
Starea civilă
Nr. ...................Din............20...

Ofiţerul de stare civilă,
………………………………..

DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE
Subsemnaţii: ………………………………………………………………………………………………..…….,
(numele şi prenumele soţului)
domiciliat în .................., str. .…………………………………........................ nr. ........................,
bl..........,sc.
........,
et.
.....,
ap.
.......,
judeţul/sectorul
...............,
şi
........................……………………………………………………………………………………..,
(numele şi prenumele soţiei)
domiciliată în ………………………., str. ....................………..........., nr. ............., bloc ....., 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 si 282 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil si nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei;
2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită
3.Am ales regimul matrimonial ………................................…...
4 După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:
SOŢUL ................................
SOŢIA ................................
Ne legitimam 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 ............... 20 ...
Semnăturile
…….................. ................
Soţ

Soţie

Întocmit act căsătorie nr. ........../ 20....
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.

ANEXA 27

DECLARAŢIE

Subsemnaţii:.........................................................................................,
domiciliat în localitatea ………………….................., str. ................................... nr.
……...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................................., şi
……………………………………………………………...............,domiciliată

în

..........................................., str…………................ nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap.
...., judeţul/sectorul ..........................., în vederea căsătoriei pe care dorim să o
încheiem, declarăm că am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de
prevederile art. 4-10 şi 27 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi nu există nicio piedică legală pentru
încheierea căsătoriei.
Soţul ........................................................
Soţia ................................................................

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL DAMBOVITA

PRIMĂRIA/SPCLEP COMUNEI VOINEȘTI - STAREA CIVILA
Nr……… din......................................

PUBLICAŢIE

Astăzi ............................ a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului
............................................................. in vârstă de ......... ani, cu domiciliul în localitatea
........................................................, sat ................., nr......., judeţul ................... și a
doamnei/domnișoarei ..................................................... vârstă de ..... ani, cu domiciliul în
localitatea ..................., sat........................, nr..........., județul..................................
În temeiul art.285 din Codul Civil ,orice persoană poate face opunere la această
căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii
nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se poate face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

ANEXA nr.2

APROB
PRIMAR,

CERERE

Subsemnatul(a)

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

cu

domiciliul în localitatea ......................................., str. ................................ nr. ......., judetul/sectorul
…………......................, vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu numita(tul)
………………........................,

în

afara

sediului

primăriei,

anume……………………………..pentru următoarele motive:
..............................................................................…………………………………………
..............................................................................…………………………………………
(unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta)

Data ...............

Semnătura
..........................
Domnului primar al ...............................

şi

ANEXA nr.3

APROB
PRIMAR,

CERERE

Subsemnaţii:
………………………………………………………………………………………………..……....,
(numele şi prenumele soţului)
domiciliat în localitatea ........................................, str. .……………………..................... nr. ..........,
bl..................., sc. ................, et. .............., ap. ................, judeţul/sectorul .......................................,
şi
..................……………………………..................…………………………………………………..,
(numele şi prenumele soţiei)
domiciliată în ………………………., str. ....................………..........., nr. ............., bloc ....., sc.
....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................., vă rugăm să aprobaţi oficierea căsătoriei
noastre la sediul Primăriei ………………, pentru următoarele motive:
..............................................................................…………………………...............………………..
..............................................................................………………………………..............…….……..
............................................................................ .……………………………...............……………..
Anexez următoarele documente:

SOŢUL ................................
SOŢIA ................................

Data ........................
Domnului primar al ...............................

(Anexa nr. 26 din H.G. 64/2011)

ANEXA nr.4

APROB
PRIMAR,

CERERE

Subsemnatul(a) .............................................., cu domiciliul în ................................…….............
str. ..................., nr. ..., judeţul/sectorul ................................., vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei
mele cu numita (ul) ............................……...... în ziua de .............…..............……., în conformitate
cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă,
republicată, cu modificările ulterioare, pentru următoarele motive:
..............................................................................…………………………………………..
..............................................................................…………………………………………..
............................................................................ .…………………………………………..
Anexez următoarele documente:

Data ...............
Semnătura
..........................

Domnului primar al ...............................

(Anexa nr. 29 din H.G. 64/2011)

ANEXA nr. 5
ROMÂNIA
JUDEŢUL..............................................
S.P.C.L.E.P./Primăria………………..
Starea civilă
Nr. .................. din ............................

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi: anul ............ luna ............. ziua .............,
.......................................……………., ofiţer de stare civilă
(numele şi prenumele)
În urma verificărilor efectuate/văzând opunerile primite în legătură cu declaraţia de căsătorie a
numiţilor ........………….................................., şi ..............................................................................,
înregistrată la nr. ............ din ..........., din care rezultă că: ...............……………………………........
..............................................................................…………………………….………………………
…………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………….…

Constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele legii pentru încheierea căsătoriei, în temeiul
art. 286 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată şi al art. 31 din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, refuz oficierea acesteia.
Întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat declaranţilor.

Ofiţerul de stare civilă delegat,
...............................
L.S.

