
 
    Declara Ńia de c ăsătorie a fost data şi           ------------------------- 
          semnat ă în fata noastr ă.                   |                       | 
    Am confruntat datele înscrise în declara Ńie      |    P R I M A R I A    | 
    cu cele din certificatele de na ştere, care       |  ...................  | 
            corespund întocmai.                      |                       | 
                                                     |     Starea civil ă     | 
                                                     |                       | 
       Ofi Ńerul de stare civil ă,                     |  Nr. ................ | 
                                                     |  din ....... 199 .... | 
        .......................                      |                       | 
                                                     ------------------------- 

DECLARAłIE DE C ĂSĂTORIE 
 
    Subsemna Ńii: ............................................... ............... 
                             (numele şi prenumele so Ńului) 
domiciliat în .................., str. ............ ............. nr. .........., 
bloc ...................., scara ........, etajul . ....., apartamentul ........, 
 
jude Ńul/sectorul ..............................., şi .........................., 
                                                  ( numele şi prenumele sotiei) 
domiciliata în ............................, str. . ............................. 
nr. ............., bloc ....., scara ....., etajul ......, apartamentul ........ 
jude Ńul/sectorul ......................., în vederea c ăsătoriei pe care dorim sa 
o incheiem, declaram ca: 
    - am luat cunostinta reciproc de starea s ănăt ăŃii noastre şi de prevederile 
art. 10 şi 27 din Codul familiei şi nu exista nici o piedica legal ă pentru 
încheierea c ăsătoriei; 
    - dup ă încheierea c ăsătoriei vom purta numele de familie: 
 
 
    SO łUL ................................ 
 
    SOTIA ................................ 
 
    Ne legitimam cu cartea/buletinul de identitate seria .............. nr. ... 
şi cartea/buletinul de identitate seria ............  nr. ........... . 
 
    Cunoastem ca legea penal ă pedepse şte pe cei care fac declara Ńii false. 
 
    Data ............... 20 ... 
                                      Semn ăturile 
 
                         .................      ... ................ 
 
 
    Întocmit act c ăsătorie nr. ........../ 199.... 
    Operat men Ńiuni 
    pe actele de na ştere din registrul ex. I 
    nr. ..................... al localit ăŃii ..................., pentru so Ń 
    nr. ..................... al localit ăŃii ..................., pentru sotie 
    Trimis comunicare de men Ńiune 
    cu adresa nr. ........... din .................  
    la ............................................  
 
    Data ...................     Semnatura 
                                 .................. ........ 



 
 
 
    ROMÂNIA                                       P ĂRINłI 
 
PRIMĂRIA ...............              Numele de familie al tat ălui ............. 
                                       
        CERTIFICAT DE NA ŞTERE         Prenumele tat ălui ........................ 
         
                                      Numele de fam ilie al mamei ............... 
 
                                      Prenumele mam ei .......................... 
 
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              LOCUL ÎNREGISTRĂRII 
     S A A L L Z Z N N N N N C 
                                      Comuna 
                                      Ora şul ................................... 
Numele de familie ..................  Municipiul 
 
Prenumele ..........................  Jude Ńul .................................. 
 
Sexul ..............................  Na şterea a fost trecut ă în registrul de  
                                      stare civil ă 
         |Anul .....................  la nr. ...... ....... din anul ............ 
         |     (cifre şi litere) 
         |                            luna ........ ................ ziua ....... 
  Data   <.......................... 
naşterii | 
         |Luna .....................       MEN łIUNI 
         |Ziua ..................... 
         |     (cifre şi litere)      .................................... ...... 
 
                                      ............. ............................. 
    LOCUL NA ŞTERII COPILULUI 
                                      ............. ............................. 
Comuna 
Oraşul ............................   Conform cu origin alul 
Municipiul 
 
Jude Ńul ...........................        Semnatura 
                                              L.S. 
Seria .............. nr. ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ROMÂNIA                                      P ĂRINłI 
 
PRIMĂRIA ...............              Numele de familie al tat ălui ............. 
                                       
         CERTIFICAT DE NA ŞTERE        Prenumele tat ălui ........................ 
         
                                      Numele de fam ilie al mamei ............... 
 
                                      Prenumele mam ei .......................... 
 
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              LOCUL ÎNREGISTRĂRII 
     S A A L L Z Z N N N N N C 
                                      Comuna 
                                      Ora şul ................................... 
Numele de familie ..................  Municipiul 
 
Prenumele ..........................  Jude Ńul .................................. 
 
Sexul ..............................  Na şterea a fost trecut ă în registrul de  
                                      stare civil ă 
         |Anul .....................  la nr. ...... ....... din anul ............ 
         |     (cifre şi litere) 
         |                            luna ........ ................ ziua ....... 
  Data   <.......................... 
naşterii | 
         |Luna .....................       MEN łIUNI 
         |Ziua ..................... 
         |     (cifre şi litere)      .................................... ...... 
 
                                      ............. ............................. 
     LOCUL NA ŞTERII COPILULUI 
                                      ............. ............................. 
Comuna 
Oraşul ............................   Conform cu origin alul 
Municipiul 
 
Jude Ńul ...........................        Semnatura 
                                              L.S. 
Seria .............. nr. ....... 
 
 
    Prezentul dosar numerotat, sigilat şi parafat con Ńine ........... file. 
 
                         Semnatura 
 
                   ........................... 
 
 


