
Ghid de completare a declaraţiilor de căsătorie 

- Ca şi regulă generală, declaraţia se completează întâi cu datele soţului apoi cu datele soţiei. Tot ca şi regulă
generală, nu treceţi nici o dată şi nu semnaţi pe nicio pagină a declaraţiei de căsătorie. Se semnează doar în faţa 
ofiţerului de stare civilă care va completa şi data, altfel declaraţia nu este valabilă. Pagina a 3-a trebuie listată 
obligatoriu pe verso la pagina a 2-a, altfel declaraţia nu este valabilă. 

Scrieţi cu diacritice: ă, î, â, ş, ţ, sau alte litere cu accente din alte limbi, dacă sunt trecute şi în actele de 
identitate. Adresa corectă ce trebuie trecută în declaraţii este adresa de domiciliu din actele de identitate. Chiar dacă 
aveţi flotant (reşedinţă), nu treceţi această adresă, nu e bună. Dacă locuiţi la sat, treceţi întâi numele 
oraşului/comunei,  iar apoi numele satului. Verificaţi după completare ca datele înscrise să fie corecte. La depunerea 
dosarului de căsătorie, este obligatorie prezenţa atât a soţului cât şi a soţiei.  

Această primă pagină, ce conţine ghidul de completare a declaraţiei de căsătorie, listaţi-o ca să vă folosească 
la completarea declaraţiilor, însă nu trebuie să facă parte din actele dosarului de căsătorie, doar paginile 2, 3 şi 4. 

- Pag. 2 a acestui document.
Antetul paginei se completează doar de către ofiţerul de stare civilă.
Soţii încep să completeze doar de la “Subsemnaţii”, întâi cu datele soţului, apoi, de la „şi...” cu datele soţiei.
Rubrica „Am ales regimul matrimonial” va fi completată doar de către ofiţerul de stare civilă.
Atenţie, la rubrica „După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie”, scrieţi doar numele de familie,

fără prenumele dvs. 
Completaţi doar până la linia orizontală punctată de sub rubrica „Telefon”. Nu semnaţi şi nu treceţi nici o 

dată sub linia punctată. Sub linie, va completa doar ofiţerul de stare civilă. Declaraţia completată sub linia punctată 
este nevalabilă. 

- Pag. 3 a acestui document.
Se completează din certificatele de naştere ale soţilor, ambele coloane, întâi cu datele soţului apoi cu datele

soţiei, preluându-se identic, fără a modifica datele, aşa cum sunt ele trecute în certificatele de naştere, chiar dacă 
ulterior naşterii, unul dintre părinţii dvs. şi-a schimbat numele. 

Rubrica „Conform cu originalul”, poziţionată în colţul dreapta jos, se completează doar de către ofiţerul de 
stare civilă. 

- Pag. 4 a acestui document.
Se completează începând de la „Subsemnatul...”, întâi cu datele soţului apoi cu datele soţiei. Nu semnaţi.

- Pag. 5 a acestui document.
Se completează începând de la „Subsemnatul...”, întâi cu datele soţului apoi cu datele soţiei. Nu semnaţi.

- Completarea electronică a declaratiei de căsătorie
Pentru a completa electronic declaraţia de căsătorie, daţi click pe butonul „Completare” din stânga butonului

„Vizualizare”, din pagina de internet a Primăriei Mun. Arad - Activităţi Curente - Formulare - Stare civilă. 
Dacă folosiţi browser-ul „Internet Explorer”, declaraţia se va deschide automat şi puteţi s-o completaţi direct. 
Dacă folosiţi browser-ul „Mozilla Firefox”, sub bara de adresă internet, va apărea o bară galbenă pe care scrie 

în stânga „This PDF document might not be displayed correctly”, iar în colţul dreapta „Open with different viewer”. 
Daţi click pe butonul „Open with different viewer”. Va apărea o fereastră în care aveţi opţiunea de „Open with Adobe 
Reader” sau „Save file în format pdf”. Dacă selectaţi „Open”, declaraţia va fi deschisă cu Adobe Reader şi puteţi 
începe completarea ei. Dacă selectaţi „Save file”, fişierul va fi salvat în computerul dvs. Mergeţi în locaţia unde aţi 
salvat fişierul, selectaţi-l, deschideţi-l şi începeţi completarea lui. 

Formularul necompletat (gol), se poate printa sau salva. Formularul completat electronic se poate doar printa, 
datorită limitării pdf. Deci, fie printaţi declaraţia şi apoi o completaţi de mână, fie o completaţi electronic şi apoi o 
printaţi obligatoriu, căci nu se poate salva completată. 



  Ziua  _________________ 

Declaraţia de căsătorie a fost dată      Data căsătoriei  ________.2013 
şi semnată în faţa noastră.          

SPCLEP SÂNTANA     
Serviciul Stare Civilă              Ora  ________ 

Am confruntat datele înscrise în declaraţie       NR. C __________ / ________
cu cele din certificatele de naştere 
care corespund întocmai. 
Ofiţer de stare civilă,                                                        .................... 

.................... DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE 

        Subsemnaţii, __________________________________, domiciliat în localitatea _____________________, 

str./sat ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ___, ap. ___, judeţul _________________, 

şi ___________________________________________, domiciliată în localitatea ________________________, 

str./sat ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ___, ap. ___, judeţul _________________, 

În vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că : 

 am luat la cunoştinţă reciproc de stare sănătăţii noastre şi de prevederile art. 272-278 şi 282  din Legea 

287/2009 privind Codul Civil şi nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei. 

 am ales regimul matrimonial: - Comunitate legală, - Separaţia de bunuri, - Comunitate convenţională 

- __________________________

 după încheierea căsătoriei, vom purta numele de familie: 

Soţul  _________________ 

Soţia  _________________ 

Ne legitimăm cu cartea de identitate seria ____, nr. __________, şi cartea de identitate seria ____, nr. _________. 

Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei ce fac declaraţii false. 

Declarăm că înţelegem limba română, scris şi vorbit. 

Telefon _____________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data _______.2013 Semnăturile 
.................... ....................

Viitorul soţ declară că este la ___________ căsătorie  - semnătura    .................... 

Viitoarea soţie declară că este la _________ căsătorie - semnătura    .................... 

Întocmit act de căsătorie nr. ________ din 2013 
Operat / Transmis menţiuni pe/la actele de naştere din reg. ex. I 
Nr. ______ / ______ al localităţii ________________ pentru soţ 
Nr. ______ / ______ al localităţii ________________ pentru soţie 
Trimis comunicare de menţiuni cu adresa nr. C ______ din ______.2013 la _______________________ 
Trimis extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial _________________ şi la CNARNN 
Data _______.2013 

Semnătura ofiţer stare civilă 



Soţ                                   ROMÂNIA 
 
PRIMĂRIA  _______________________ 

CERTIFICAT DE NAŞTERE 

Seria ____  Nr. __________  
 

Numele de familie  ________________________ 

Prenumele  ______________________________ 

Sexul  Bărbătesc 
 
   Anul  _______ 
Data naşterii    Luna  _______ 
   Ziua  ____ 

 
 

         LOCUL NAŞTERII  
 

Localitatea  ___________________________ 
Judeţul  ______________________________ 
 

Numele tatălui  ____________________________ 
Prenumele tatălui __________________________ 
Numele mamei  ___________________________ 
Prenumele mamei  _________________________ 
 

 
 
 

Soţie                                ROMÂNIA 
 
PRIMĂRIA  _______________________ 

CERTIFICAT DE NAŞTERE 

Seria ____  Nr. __________  
 

Numele de familie  ________________________ 

Prenumele  ______________________________ 

Sexul  Femeiesc 
 
   Anul  _______ 
Data naşterii    Luna  _______ 
   Ziua  ____ 

 
 

         LOCUL NAŞTERII  
 

Localitatea  ___________________________ 
Judeţul  ______________________________ 
 

Numele tatălui  ____________________________ 
Prenumele tatălui  __________________________ 
Numele mamei  ___________________________ 
Prenumele mamei  _________________________ 

         LOCUL ÎNREGISTRĂRII 
 

Localitatea  ___________________________ 
Judeţul  ______________________________ 
 
Naşterea a fost trecută / înregistrată în registrul stării 
civile la nr. _______ din anul ______ luna ________ 
ziua ____. 
 

Cod numeric personal 
 

             
S A A L L Z Z N N N N N C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         LOCUL ÎNREGISTRĂRII 
 

Localitatea  ___________________________ 
Judeţul  ______________________________ 
 
Naşterea a fost trecută / înregistrată în registrul stării 
civile la nr. _______ din anul ______ luna ________ 
ziua ____. 

 
Cod numeric personal 

 
             
S A A L L Z Z N N N N N C 
 
 
 
 
 

CONFORM CU ORIGINALUL 
 
 

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



Dată în faţa noastră 
Ofiţer de stare civilă, 
Semnătura  

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

 

 

DECLARAŢIE 

Soț 

 Subsemnatul, ___________________________________________, domiciliat în 

localitatea ________________________, str./sat ______________________________, 

nr. _____, bl. ______, sc. ____, ap. ____, jud. ______________________, posesorul CI 

seria _____, nr._____________, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile 

prevăzute de art. 292 Cod Penal, aplicabile celor ce fac declaraţii false, că nu cunosc 

nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu 

____________________________. 

 

             Semnătura     ............... 

  

 

Soție 

 Subsemnata, ___________________________________________, domiciliată în 

localitatea ________________________, str./sat ______________________________, 

nr. _____, bl. ______, sc. ____, ap. ____, jud. _____________________, posesoarea CI 

seria _____, nr._____________, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile 

prevăzute de art. 292 Cod Penal, aplicabile celor ce fac declaraţii false, că nu cunosc 

nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu 

____________________________. 

 

             Semnătura     ............... 



Dată în faţa noastră 
Ofiţer de stare civilă, 
Semnătura  

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

 

 

DECLARAŢIE NAŢIONALITATE 

Soţ 

 Subsemnatul, ____________________________________________, născut la data 

de ___________, în localitatea ________________________, jud. __________________, 

C.N.P. ______________________, domiciliat în localitatea ________________________, 

str./sat ________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ____, ap. ____, 

jud. ______________________, posesorul CI seria _____, nr._____________, declar pe 

proprie răspundere că sunt de acord cu completarea rubricii „naţionalitatea” în actul de 

căsătorie, aceasta fiind: _______________. 

 

             Semnătura     ............... 

 

 

Soţie 

 Subsemnata, ____________________________________________, născută la data 

de ___________, în localitatea ________________________, jud. __________________, 

C.N.P. _____________________, domiciliată în localitatea ________________________, 

str./sat ________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ____, ap. ____, 

jud. ______________________, posesoarea CI seria _____, nr._____________, declar pe 

proprie răspundere că sunt de acord cu completarea rubricii „naţionalitatea” în actul de 

căsătorie, aceasta fiind: _______________. 

 

             Semnătura     ............... 
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