
 
 
 
 
 
 

 

DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE 

Subsemnații: 
- .......………………………………………………………...………………………….....……… 

(numele și prenumele soțului) 
domiciliat ……………………………….…...………………………………………...............….., 
str. ……………………………….………………., nr. ….....……., bl. ….......……., sc. ……....….,  
et. ………., ap. ………., județul/sectorul ….................................... 

      și  
- .......………………………………………………………...………………………….....……… 

(numele și prenumele soției) 
domiciliată ……………………………….…...………………………………………...............….., 
str. ……………………………….………………., nr. ….....……., bl. ….......……., 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 articolului 272-278 și 282 din Legea 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu există nicio piedică legală pentru încheierea 
căsătoriei; 

2. SOȚUL – Am fost/nu am fost căsătorit (nr. de căsătorii anterioare)  .................................... 
3. SOȚIA – Am fost/nu am fost căsătorită (nr. de căsătorii anterioare)  .................................... 
4. Legea aplicabilă regimului matrimonial este legea ........................... Am ales regimul matrimonial................................... 
5. Naționalitate soț ...................................., soție .....................................  

                        (se completează opțional) 
6. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie: 

SOȚUL  ....................................................................... 
SOȚIA  ....................................................................... 

Ne legitimăm cu actul de identitate seria ..........., nr. ............................ și actul de identitate seria ............., nr. ............................. 
Cunoaștem că legea penală pedepsește pe cei care fac declarații false. 
            SOȚUL  – Declar că sunt /nu sunt cunoscător al limbii române scris și vorbit. 
            SOȚIA  –  Declar că sunt /nu sunt cunoscătoare a limbii române scris și vorbit. 
 
Data  ...............................                     Semnăturile,  

.......................................     ....................................... 
(Soțul)       (Soția) 

ATENȚIE După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează actul de identitate al soțului care își schimbă numele de 
familie prin căsătorie. 
Nr. telefon contact: soț ................................................................................ / soție .............................................................................. 
 
 

Întocmit act căsătorie nr.  ............................... / 20.... 
Operat/Transmis mențiuni 
Pe/la 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 ...................................................... 
Trimis extras/copie de pe actul căsătorie la Biroul Notarial ...................................................... ...................................................... 
Centrul Notarial de Administrare a Registrelor Naționale Notariale, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 
...................................................... și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (căsătorie mixtă). 

Declarația de căsătorie a fost dată și semnată  în fața noastră. 
Am confruntat datele înscrise în declarație cu cele din 
certificatul de naștere, care corespund întocmai. 

Ofițer de stare civilă delegat 
 

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

S.P.C.L.E.P. BRAȘOV 
 

Nr. ............................................................... 
 
din .............................................................. 


