
R E G U L A M E N T

privind activitatea de programare on-line a căsătoriei

Programarea on-line nu este obligatorie în vederea încheierii căsătoriei
Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii

soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa
declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.

Neprezentarea ambilor soţi la depunerea actelor la data stabilită sau dacă dosarul de
căsătorie este incomplet atrage după sine neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

 
Programarea on-line se poate utiliza numai in cazul casatoriilor incheiate intre cetateni romani.

Pentru casatoria cu un cetatean strain, sau intre cetateni straini, va rugam sa va adresati ofiterului de stare
civila de la ghiseu.

Casatoria se poate incheia dupa 11 zile de la data depunerii declaratiei de casatorie. (se socoteste
atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii casatoriei). Exemplu de calcul: dacă doriți să va căsătoriți
pe data de 25 martie 2022, dosarul pentru căsătorie se poate depune în zilele de 13, 14 sau 15 martie
2022, certificatele medicale prenupțiale fiind emise în una din aceste zile.

La depunerea declaratiei de casatorie este obligatorie prezenta ambilor soti, impreuna.

Pentru cazuri temeinic justificate (dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta),
casatoria se poate incheia mai repede de 11 zile, ori dupa expirarea termenului legal, dar numai pana la
expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu
aprobarea primarului. Casatoria civila se incheie in intervalul orar stabilit in acest scop, de catre Serviciul
Stare Civila.

Rezervarea se face cu cel putin 12 zile inainte de data casatoriei

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale, in
conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de
domiciliu sau de resedinta al unuia dintre viitorii soti.

In cazul in care casatoria va fi cu un cetatean strain, va obligati sa solicitati, in timp
util, informatii suplimentare despre actele necesare, dat fiind specificul fiecarei tari.

In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate
face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt

http://www.primariaclujnapoca.ro/evidenta-populatiei.html?show=casatorii


îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea
se întemeiază în termen de 11 zile de la data afişării.

Impedimente pentru incheierea căsătoriei:

Vârsta matrimonială Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de
18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în
temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu
autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care
unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei
divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinţi este decedat
sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este
suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este
necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile
părinteşti.

Bigamia Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este
căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude. Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în
linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Pentru
motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi
autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere
încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest
sens.

În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude
prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră Căsătoria este oprită între
tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi
debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria Este interzisă
căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate
sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute
în România. Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau
contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în
România.



Comunicarea stării de sănătate Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că
şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria
celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile. 

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei dintre doi cetăţeni români :
● actul de identitate în original;
● certificatul de naştere în original;
● certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte

numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa
medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă
menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;

● fotocopie după actele de identitate a doi martori, (persoane cu vârsta peste 18 ani, cu carte de
identitate valabilă, care să fie prezente la data încheierii căsătoriei).

● 2 dosare cu șină
După caz, vor prezenta şi următoarele acte:

● certificatul de deces al soţului în original;
● sentinţa de divorţ în original, cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă;
● avizul medical, încuviinţarea părinţilor ori, a tutorelui şi autorizarea Instanţei de Tutelă în cazul

minorului cu vârsta de minimum 16 ani;
● autorizarea Instanţei de Tutelă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul cel care cere

încuviinţarea în cazul căsătoriei între rudele în linie colaterală de gradul al IV-lea;
● proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret autorizat, în cazul în care unul

dintre viitori soţi este persoană cu handicap auditiv/surdocecitate;
● fotocopie după autorizaţia interpretului;
● fotocopie după actul de identitate al interpretului;
● aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, în cazul

persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie, anexându-se documente
justificative;

Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aduce la cunoștinţă publică pe pagina de internet a SERVICIULUI
PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI,
modulul ”Programare online căsătorii”.

Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat și poate fi modificat în concordanţă cu
modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.


