ACTE NECESARE PENTRUăÎNCHEIEREAăC S TORIEI
Art.ă28ădinăLegeaănr.ă119/1996ăcuăprivireălaăacteleădeăstareăcivil ,ărepublicat ,ăăart. 41-53 din H.G.64/2011
Declaraţiaădeăc s torieăseăfaceăpersonal,ă deăc treăviitoriiă soţi,ăînă scris,ăla S.P.C.L.E.P.sau, dup ăcaz,ăla prim riaă
locului de domiciliu ori deă reşedinţ ă ală unuiaă dintreă ei Dac ă ambiiă viitoriă soţiă suntă cet ţeniă str iniă sauă cet ţeniă
româniă cuă domiciliulă înă str in tate,ă declaraţiaă deă c s torieă seă faceă laă prim riaă localit ţiiă înă careă aceştiaă seă afl
temporar. C s toria se încheie în termenă deă 10ă zile,ă înă careă seă cuprindă atâtă ziuaă cândă aă fostă f cut ă declaraţiaă deă
c s torie,ăcâtăşiăziuaăînăcareăseăoficiaz ăc s toria..ăăPrimarulămunicipiului,ăalăoraşuluiăsauăalăcomuneiăundeăurmeaz ăaă
seă încheiaă c s toriaă poateă s ă încuviinţeze,ă pentruă motiveă temeinice,ă încheiereaă c s torieiă înainteă deă împlinireaă
termenuluiă deă 10ă zile.ă C s toriaă seă poateă oficiaă şiă dup ă expirareaă termenuluiă deă 10ă zile,ă numaiă cuă aprobareaă
primarului,ă dară f r ă dep şireaă termenuluiă deă valabilitateă aă certificateloră medicaleă privindă stareaă s n t ţii. În cazul
expir riiătermenuluiădeăvalabilitateăaăacestora,ăviitoriiăsoţiăsuntăobligaţiăs ădepun ănoiăcertificateămedicaleăreferitoareă
laăstareaăs n t ţiiălor.
Oădat ăcuădeclaraţiaădeăc s torieăviitoriiăsoţiăprezint ăurm toareleăacte:
a) documentulăcuăcareăseăfaceădovadaăidentit ţii ,înăoriginalăşi în copie
b)ăcertificatulădeănaştere,ăînăoriginalăşiăînăcopie;
c)ă certificatulă medicală privindă stareaă s n t ţiiă (certificateleă medicaleă suntă valabileă 14ă zileă deă laă dataă emiteriiă şiă
trebuieăs ăcuprind ămenţiuneaăexpres ăc ăpersoanaăseăpoateăsauănuăseăpoateăc s tori – certificatăprenupţial);
d) documente, înăoriginalăşiăînăcopiiătraduseăşiălegalizateăoriăcertificateădeăofiţerulădeăstareăcivil ,ădinăcareăs ărezulteă
desfacereaăc s torieiăanterioare,ădac ăesteăcazul.ă
Dovadaădesfaceriiăc s torieiăanterioareăseăpoateăfaceăcuăunulădintreăurm toareleădocumente:
- certificatulădeădesp rţenieăsauădeădivorţăeliberatăînăperioadaăaniloră1951ă- 1960;
- certificatulădeănaştereăsauădeăc s torie,ăcuămenţiuneaădeădesfacereăaăc s toriei;
- sentinţaădeădivorţăr mas ădefinitiv ăşiăirevocabil ;ăpentruădivorţurileăpronunţateăîntreă8ăoctombrieă1966ăşiă31ă
iulieă1974,ăaceastaătrebuieăs ăpoarteămenţiuneaăc ăa fostăînscris ăîn actulădeăc s torieăînătermenădeădou ăluni de la
r mânereaădefinitiv ăaăhot rârii
Dovada încet riiăc s torieiăanterioareăseăfaceăcu certificatulădeădecesăalăfostuluiăsoţ;
Dosarulăactuluiădeăc s torieăcuprinde,ădup ăcaz,ăurm toareleădocumente:
a)ă aprobareaă primaruluiă pentruă încheiereaă c s torieiă înă afaraă sediuluiă prim riei,ă laă cerereaă persoaneiă interesate
precumăşiădocumenteăjustificative
b)ăîncuviinţareaăprimaruluiăpentruăîncheiereaăc s torieiăînainte deăîmplinireaăsauădup expirarea termenului de 10
zileădeălaădataăînregistr riiădeclaraţieiădeăc s torie,ălaăcerereaăpersoanei interesate;
c)ă aprobareaă preşedinteluiă consiliuluiă judeţean,ă înă cazulă existenţeiă unoră impedimenteă rezultateă dină condiţiileă deă
rudenieă fireasc ă sauă adopţie,ă prev zuteă deă art.ă 6 alin. (2) , art. 7alin. (2) din Legea nr.4/1953-Codul familiei
,republicat ;
d) declaraţie,ădinăcareăs ărezulteăc ăceiă2ăsoţiănuăcunoscăniciăunămotivădeănatur ălegal ăcareăs ăîmpiediceăîncheiereaă
c s toriei,
e) avizul medical, dovada încuviinţ riiăp rinţilorăori,ădup ăcaz,ăaătutoreluiăşiăautorizarea D.G.P.C.pentru încheierea
c s toriei,ăînăcazulăexistenţeiunorăimpedimenteărezultateădinăcondiţiileădeăvârst ,prev zuteădeăart.4ăalin.2ădinăCodulă
familiei.;
Proces-verbal încheiat împreun ăcuăinterpretulăautorizat,ăînăcazulăîncheieriiăc s torieiăîntreăpersoaneăcareănuăcunoscă
limbaăromân ăsau între surdo-muţi;
Înăcazulăc s torieiăunuiăcet ţeanăstr inăcuăunăcet ţeanăromânăseăvorărespectaăprevederileăart.44ălit.ăf,g,h,iăsinteza 2şiă3ă
dinăacelaşiăarticol (dup ăcaz)

