
ÎNTOCMIREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE este reglementată de art. 24-31 din Legea 

nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

 
Art. 24 

(1)Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă 
teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un 

sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale 
respective. 

(2)Căsătoria se poate încheia şi în afara sediului serviciului public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile 

publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu 
aprobarea primarului. 
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul 

public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie 
decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu 

aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria. 
(4)Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ori primăria unde 
urmează să se încheie căsătoria va înştiinţa, de îndată, primăria de domiciliu sau de 

reşedinţă a viitorilor soţi, în vederea publicării declaraţiei de căsătorie. 
Art. 25 

 (1)Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria 
competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră unde urmează a se 

încheia căsătoria. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun 
impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta 

în timpul căsătoriei potrivit legii, legea aplicabilă regimului matrimonial, precum şi, 
în cazul aplicării legii române, regimul matrimonial ales.(2)Pentru motive temeinice, 
dacă unul dintre viitorii soţi se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei 
competente, declaraţia de căsătorie se poate face şi în afara sediului 

acestuia/acesteia, în faţa ofiţerului de stare civilă, cu aprobarea primarului.
(3)Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi 
să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere sau, pentru cetăţeanul străin, 

după caz, extrasul de naştere/extrasul multilingv, certificatele medicale privind 
starea sănătăţii acestora, dovada desfacerii/încetării unei căsătorii anterioare, după 

caz, precum şi: 
a)autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care 
cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente 

rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege; 
b)avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor/tutorelui şi autorizarea, prin sentinţă 

definitivă, pentru încheierea căsătoriei, dată de instanţa de tutelă în a cărei 
circumscripţie are domiciliul minorul, în cazul existenţei unor impedimente legate de 
vârsta matrimonială; dispoziţiile art. 272 alin. (2) ultima teză şi alin. (3)-(5) din Legea 

nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător. 
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(31)Pentru cetăţeanul străin, certificatul de naştere/extrasul de naştere/extrasul 
multilingv al actului de naştere se prezintă după caz, raportat la statutul acestuia în 

România. 
(4)Dacă unul dintre viitorii soţi, părinţii sau tutorele nu se află în unitatea 
administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declaraţia 

de căsătorie, respectiv pot depune dovada încuviinţării prevăzute la alin. (3) lit. b) la 
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria 

unităţii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau reşedinţa, care o transmite în 
termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria. 

Art. 26 
Ofiţerul de stare civilă are obligaţia publicării declaraţiei de căsătorie în ziua primirii 

acesteia, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii 
diplomatice sau al oficiului consular de carieră unde urmează să se încheie căsătoria, 

precum şi pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declaraţia de căsătorie 
se transmite pentru afişare şi la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă 

a persoanelor sau al primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa. Art. 
27 
(1)Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de 

căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi. 
(2)Încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) poate 

fi încuviinţată, pentru motive temeinice, dovedite cu documente justificative, de către 
primarul unităţii administrativ-teritoriale/şeful misiunii diplomatice sau oficiului 
consular de carieră al României unde urmează a se încheia căsătoria. 

(3)Dacă de la data depunerii declaraţiei de căsătorie au trecut 30 de zile şi căsătoria 
nu a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, cu privire 

la numele de familie şi/sau regimul matrimonial, aceştia vor face o nouă declaraţie 
de căsătorie. Dispoziţiile art. 26 se aplică în mod corespunzător. 

Art. 28 
(1)În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru 
încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă refuză să încheie căsătoria şi 

consemnează refuzul într-un proces-verbal. 
(2)În cazul refuzului ofiţerului de stare civilă de a încheia căsătoria, persoana 

nemulţumită poate sesiza instanţa de tutelă în raza căreia domiciliază. 
Art. 29 

(1)La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, 

liber şi deplin exprimat, în prezenţa a 2 martori, după care îi declară căsătoriţi, le 
citeşte dispoziţiile privind drepturile şi îndatoririle soţilor din Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările ulterioare, şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie. 
(2)Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au 
convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei 2 martori şi de către ofiţerul de stare 

civilă. 
Art. 30 

La depunerea declaraţiei de căsătorie şi la încheierea căsătoriei între cetăţeni străini, 
sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, ori în cazul 
persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret şi traducător 

autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al 
limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un 

proces-verbal. 
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Art. 31 
(1)Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini sau între 

aceştia şi cetăţeni români numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 25- viitorii 
soţi cetăţeni străini prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite 

condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei. 
Dispoziţiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările 

ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
 (2)Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de 
asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor 

care nu au misiune diplomatică acreditată în România, precum şi cetăţenii străini care 
încheie căsătoria la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră ale României 

fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru 
încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente 
ale statului de cetăţenie.(3)În situaţia în care unul sau ambii viitori soţi sunt cetăţeni 

străini, documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie însoţite de declaraţii 
notariale din care să rezulte că acesta/aceştia îndeplinesc condiţiile necesare 

încheierii căsătoriei în faţa autorităţilor române competente. 
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