OFICIUL STARII CIVILE - ACTE NECESARE :
Certiﬁcatele de nastere in original si copie (nelegalizata)
Certiﬁcatele medicale prenuptiale - se obtin de la medicul de familie si chiar daca sunt eliberate cu doua saptamani inainte,
rugati medicul sa le dateze cu ziua in care depuneti actele la Starea Civila si sa faca mentiunea expresa " apt(a) pentru
casatorie"
Actele de identitate sau pasapoartele - pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate,
original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba
domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oﬁciaza casatoria)
Declaratia de casatorie - dactilograﬁata
Timbre ﬁscale.

ACTE NECESARE pentru cei care nu sunt la prima casatorie :
In situatia in care casatoria anterioara a fost desfacuta prin divort sau decesul unuia dintre soti, solicitantii mai au nevoie, in plus,
de urmatoarele acte:

Divort
sentinta de divort in 2 exemplare, ambele ramase deﬁnitive si legalizate si timbre ﬁscale sau chitanta C.E.C. in valoare de
0.5 lei ( in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se oﬁciaza casatoria)
in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate, se va depune un singur exemplar din sentinta ramasa
deﬁnitiva si legalizata.

Deces
certiﬁcatul de deces al celui decedat, in original si copie nelegalizata
in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se
vor prezenta certiﬁcatele de nastere in oiginal si copie nelegalizata

Casatoria cu cetatean strain sau intre cetateni straini :
certiﬁcatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata - daca este cazul
dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv - dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania
in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va ﬁ necesar sa se faca dovada sederii in
localitatea in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oﬁcierii
casatoriei.

IMPORTANT
Actele se depun la Starea Civila cu doua saptamani sau minim 10 zile inainte de oﬁcializarea casatoriei.
Este obligatorie prezenta ambilor soti la depunerea actelor.
Casatoria se incheie in sectorul unde isi are domiciliul unul dintre soti.

