  ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
-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 căsătorii în temeiul unui
aviz medical, cu încuvinţarea părinţilor săi ori după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă
în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.
-Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi ori, după caz, de către tutore se face printr-o
declaraţie dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declaraţia de căsătorie; dacă părinţii ori,
după caz, tutorele locuiesc/locuieşte în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviinţarea se
dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de
îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta
o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea
căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
-În situaţia în care numai unul dintre părinţi încuviinţează căsătoria minorului, iar celălalt refuză,
instanţa de tutelă decide ţinând seama de interesul superior al copilului.
În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, pentru încheierea căsătoriei este suficientă încuvinţarea părintelui care
exercită autoritatea părintească.
-Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuvinţarea
celuilalt părinte este suficientă; Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuvinţa căsătoria, este
necesară încuvinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
-Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la: sediul serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau după caz al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul
ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
-Căsătoria poate fi încheiată 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.
-Căsătoria se încheie la împlinirea termenului de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen
în care se cuprind atât ziua afişării publicaţiei de căsătorie cât şi ziua încheierii căsătoriei;
-Primarul municipiului, oraşului, comunei, unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuvinţeze,
pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile.
-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, aceştia vor face o nouă declaraţie. Deasemenea vor
prezenta alte certificate medicale prenupţiale, având în vedere că valabilitatea acestora este de 14 zile.
-Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, pentru motive temeinice( ex. unul dintre soţi nu se
poate deplasa la sediul primăriei din motive de medicale cu prezentarea certificatului medical), cu
aprobarea primarului.


 ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

-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 unde urmează a se încheia căsătoria.În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există
nici un impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul
căsătoriei precum

şi regimul matrimonial ales( vezi art.312-372 din Legea nr.287/2009 – Codul civil,
republicată cu privire la regimurile matrimoniale).
-Alegerea numelui de familie
Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau
numele lor reunite.Deasemenea un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să
poarte numele lor reunite.
-Regimul matrimonial ales ( regimul matrimonial se referă la bunurile soţilor dobândite înainte şi după
încheierea căsătoriei, ex. casă, pământ, conturi, etc).
Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea

convenţională.
-Regimul matrimonial produce efecte numei din ziua încheierii căsătoriei;
-După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot, ori de căte ori doresc să înlocuiască regimul
matrimonial ales cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de
lege pentru încheierea convenţilor matrimoniale;
-REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE, format din bunuri proprii ale fiecărui soţ şi bunuri comune.
Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii
lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor. Pentru acest regim matrimonial nu se încheie convenţie
matrimonială.
-REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI, fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor
dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşteîn nume propriu după
această dată. Alegerea acestui regim matrimonial presupune încheierea unei convenţii matrimoniale la un
notar public. Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul
tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut
predeterminat.
-REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE, se aplică atunci când, în condiţiile şi limitele
prevăzute de lege, se derogă, prin convenţie matrimonială, de la dispoziţiile privind regimul comunităţii
legale



ACTE NECESARE:
-documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
-certificatul de naştere, în original şi în copie;
-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;
-certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi
oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba
română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz;
-documente, în original şi în copii,, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:
-certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960;
-certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
-Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;
pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea
că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
-certificatul de divorţ eliberat de primărie sau notariat.
În cazul în care divorţul a fost pronunţat de o înstanţă din străinătate, viitorul/viitorii soţi trebuie să
facă dovada că au făcut demersurile pentru înscrierea menţiunii de divorţ pe marginea actelor lor de căsătorie
şi naştere.
Înscrierea divorţului pronunţat într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, privind un
cetăţean român, se face numai după ce hotărârea străină definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută
de tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată.
Certificatul de deces în situaţia în care căsătoria anterioară a încetat prin decesul soţului/soţiei Dacă
decesul soţului/soţiei( cetăţean român) s-a produs în străinătate şi certificatul de deces nu a fost transcris în
registrele de stare civilă române, soţul supravieţuitor, trebuie să facă demersurile pentru transcrierea în
registrele de stare civilă române a certificatului de deces eliberat de autorităţile străine, apoi să depună actele
pentru încheierea căsătoriei.
Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:
-pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
-pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau



paşaportul emise de statul aparţinător;
-pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de
permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.
-Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt,
în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii
declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
-Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu
următoarele documente:
-document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
-documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară
condiţionată.
-Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror
cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
-Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de
căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu sunt valabile pentru
încheierea căsătoriei pe teritoriul României:
-documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea "IDENTITATE
DECLARATĂ";
-documentul care face dovada statutului de tolerat;
-decizia de returnare.
Documentele prezentate de cetăţenii străini, eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt, vor fi apostilate
de către autorităţile competente din ţările care au aderat la Convenţia de la Haga şi care nu au încheiat tratate
de asistenţă juridică în materie de stare civilă cu România sau supralegalizate în cazul în care ţara din care
provine cetăţeanul străin nu a aderat la Convenţia de la Haga, sau nu are încheiat tratat cu România în
domeniul actelor de stare civilă, în funcţie de statutul ţării respective.
DOCUMENTE NECESARE ÎN CAZUL CĂSĂTORIEI UNUI CETĂŢEAN STRĂIN CU UN CETĂŢEAN
ROMÂN

-Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în
România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să rezulte că
cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente
pentru încheierea căsătoriei în România,
-Documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3
luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu
care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul
familiei, prin excepţie de la prevederile lit.a;
-declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul
soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională
pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu
consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa;
-procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane
care nu cunosc limba română sau între surdomuţi;
-declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii
căsătoriei în România şi regimul matrimonial ales de comun acord cu viitorul soţ.
-Cetăţeni statelor care nu pot prezenta dovada menţionată mai sus, întrucât ambasada statului al cărui
cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document li vor prezenta documente eliberate de autorităţile
locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de către misiunile diplomatice ale
acestora acreditate în România.

-Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate
de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul
de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe
marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte
declaraţia de căsătorie.
Oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul
căsătoriilor, fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie, constitue
contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de
la 100 lei la 200 lei.
Declaraţia de căsătorie a fost dată
Semnată în faţa noastră.
Am confruntat datele înscrise în declaraţie
Cu cele din certificatele de naştere, care
Corespund întocmai.
Ofiţer de stare civilă
……………………



D

ECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE

Subsemnatul……………………………………………………………………………………….
Domiciliat în…………………………….str……………………………………………nr………
Bl……scara……etajul… ,apartamentul……,judeţul/sectorul……………………………..
Şi subsemnata….………………………….., domiciliată în ………………………..str……….
……………………nr. ……bl…………scara…………etajul………..apartamentul…………...
Judeţul/sectorul…………………………………….
În vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că:
Am luat cunoştinţă reciproc de stare sănătăţii noastre şi de prevederile art.272-278 şi 282
din Legea nr.287/2009, privind Codul civil şi nu există nici o piedică legală pentru
încheierea căsătoriei;
Am fost / Nu am fost căsătorit;
Am fost / Nu am fost căsătorită;
Am ales regimul matrimonial........................................................................................... .
După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:
SOŢUL………………………………………………
SOŢIA………………………………………………
Ne legitimăm cu cartea/buletinul de identitate seria……..nr…………şi cartea/ buletinul de identitate
seria………nr…………………………
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.
Declar că cunosc limba română scris şi vorbit [ ];  Nu înţeleg limba română scris şi vorbit [
*( se completează numai de către cetăţenii străini)
Data…………………………………
Semnăturile,
 iitorul soţ  _____________
V
 Viitoarea soţie _
 _____________
______________________________________________________________________________________

]*

Întocmit act de căsătorie nr……………../………………..
Operat menţiuni pe actele de naştere din registrul ex.I
Nr……………………….al localităţii………………………..pentru soţ;
Nr……………………….al localităţii………………………..pentru soţie;
Trimis comunicare de menţiune cu adresa
nr…………………din…………………la:............................................................................
Trimis extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial.......................................................şi la Registrul naţional notarial al
regimurilor matrimoniale.
Ofiţer de stare civilă,

………………………………..

ATENŢIE!
Declaraţia de căsătorie se completează de către viitorii soţi în faţa ofiţerului de stare civilă.
Nu trimiteţi această declaraţie prin poşta civilă sau poşta electronică.

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIE:
Când este cazul:
-Cerere adresată primarului, în cazul în care se solicită aprobarea încheierii căsătoriei înainte de împlinirea termenului legal de
10 zile de la publicarea declaraţiei de căsătorie ( în cerere se va menţiona motivul pentru care se solicită aprobarea încheierii
căsătoriei înainte de termenul prevăzut de lege);
-Cerere adresată primarului, prin care viitorii soţi solicită aprobarea încheierii căsătoriei în localitatea Avrig, judeţul Sibiu, ţara
România şi motivul pentru care aceştia doresc să încheie căsătoria la Primăria oraşului Avrig( în situaţia în care viitorii soţi nu
au domiciliul ori reşedinţa în oraşul Avrig sau localităţile aparţinătoare oraşului Avrig);
-Cerere adresată primarului, prin care viitorii soţi solicită aprobarea oficierii căsătoriei în afara sediului Primăriei oraşului
Avrig( în cerere se va menţiona motivul pentru care se solicită aprobarea încheierii căsătoriei în afara sediului Primăriei
oraşului Avrig);
-Cererile tip se completează la sediul Primăriei oraşului Avrig, biroul de stare civilă, la data depunerii declaraţiei de căsătorie.
-ANALIZE : sânge; plămâni ; Testul HIV- opţional( analizele se efectuează în unităţi medicale specializate din România, de
către viitorii soţi cetăţeni români sau străini).-CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE: se eliberează de către medicul de
familie în baza analizelor; sunt valabile 14 zile; trebuie să conţină menţiunea expresă ,, se poate căsători”; să fie semnate şi
parafate de medicul de familie; să nu conţină ştersături.
-CERTIFICATELE DE NAŞTERE în original şi copii xerox( acestea nu trebuie să fie deteriorate sau să conţină adăugiri sau
ştersături. În cazul în care aveţi un certificat deteriorat vă rugăm să faceţi demersurile necesare pentru obţinerea unui nou
certificat.
-ACTELE DE IDENTITATE sau în cazul unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc , valabile + copii
xerox;
-Când este cazul:
-sentinţa de divorţ rămasă irevocabilă în original şi copie xerox (sentinţa trebuie să conţină menţiunea expresă că ,, a rămas
irevocabilă la data de.........”) sau certificatul de divorţ, în cazul în care divorţul s-a constatat pe cale administrativă la o
primărie ori la un notar public.
-Dacă sentinţa de divorţ a fost emisă de o instanţă din străinătate şi menţiunea de divorţ nu este înscrisă pe marginea actui de
căsătorie şi pe actele de naştere ale fostilor soţi, fostul soţ sau fosta soţie va face demersurile necesare pentru înscrierea
divorţului în actele de stare civilă române.
-Dacă în urma divorţului unul dintre soţi(sau ambii soţi) a(au) revenit la numele purtat anterior căsătoriei şi nu a(au) schimbat
actul de identitate, mai întâi va(vor) face demersurile pentru întocmirea unui nou act de identitate.
-Certificatul de deces al soţului decedat, în original şi copie xerox, în cazul încetării căsătoriei anterioare prin decesul unuia
dintre soţi.
-Dacă decesul fostului soţ(cetăţean român) a fost înregistrat în străinătate şi certificatul de deces eliberat de autorităţile
străine nu a fost transcris în registrele de stare civilă române, soţul supravieţuitor va face mai întâi demersurile necesare
pentru transcrierea certificatului de deces în registrele de stare civilă române şi obţinerea certificatului de deces românesc.

-Viitorii soţi se vor prezenta împreună la oficiul de stare civilă unde vor completa declaraţia de
căsătorie şi vor depune actele solicitate.
-Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, termen în care se cuprind atât ziua când a fost publicată
declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază.

-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, aceştia vor face o nouă declaraţie. Deasemenea vor
prezenta alte certificate medicale prenupţiale, având în vedere că valabilitatea acestora este de 14 zile.
-Actele se depun la biroul de stare civilă în zilele de luni, miercuri şi joi, între orele 7,30-16; marţi
între orele 7,30-18,30. DUMINICA NU OFICIEM CĂSĂTORII.
-Vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie este de 18 ani împliniţi. Tinerii se pot
căsătorii la vârsta de 16 ani împliniţi numai cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie aceştia au domiciliul,
cu acordul părinţilor, dat în faţa ofiţerului de stare civilă şi notaul r public precum şi în baza unui certificat medical eliberat de
medicul legist.
REGIM MATRIMONIAL dintre următoarele regimuri matrimoniale
introduse prin noul Cod civil : Regimul comunităţii legale, Regimul separaţiei de bunuri şi Regimul comunităţii
convenţionale. Regimul matrimonial se referă la bunurile soţilor dobândite înainte şi după încheierea căsătoriei.
-VIITORII SOŢI, TREBUIE SĂ ALEAGĂ UN

-La depunerea declaraţiei de căsătorie aceştia trebuie să declare regimul matrimonial ales de comun acord. În situaţia în care viitorii
soţi au optat pentru Regimul separaţiei de bunuri (NR.2) sau Regimul comunităţii convenţionale( Nr.3), la data depunerii declaraţiei de
căsătorie, pe lângă documentele mai sus prevăzute, trebuie să prezinte o copie a Convenţiei matrimoniale încheiate la notariat.
Între soţi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei.
1. REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE
-Bunurile dobândite in timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în
devălmăşie ale soţilor.

-Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ:
-bunurile dobândite prin mostenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia cazului in care dispunătorul a prevazut, în mod expres, ca ele vor fi comune;
-bunurile de uz personal;
-bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;
-drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat;
-bunurile dobâdite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii si alte
asemenea bunuri;
-indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti;
-bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit in schimbul acestora;
-fructele bunurilor proprii
-Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea, precum si veniturile cuvenite în
temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai in cazul în care creanţa privind
încasarea lor devine scadenţa in timpul comunitaţii.

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al Comunităţii legale se face prin încheierea unei Convenţii
Matrimoniale la un notar public.
 2. REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI
-Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea casătoriei, precum şi a celor pe care le
dobândeşte în nume propriu după aceasta dată.
-La adoptarea acestui regim, notarul public întocmeşte un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire.
-Se poate îintocmi un inventar şi pentru bunurile mobile dobândite în timpul separaţiei de bunuri.
-In toate cazurile, pentru opozabilitate faţă de terţi, inventarul se anexează la convenţia matrimonială, supunându-se aceloraşi formalităţi de
publicitate ca şi convenţia matrimonială.
-În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparţine soţului posesor.
-Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiţii de formă pentru validitate ori unor cerinţe de publicitate, dreptul de
proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplineşte formele cerute de lege.
Bunurile proprietate comună pe cote-părţi
-Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora în proprietate comună pe cote-părţi, in condiţiile legii.
-Dovada coproprietăţii se face in condiţiile art. 361, care se aplică in mod corespunzător.
Folosinţa bunurilor celuilalt soţ
-Soţul care se foloseste de bunurile celuilalt soţ fără împotrivirea acestuia din urmă are obligaţiile unui uzufructuar, cu excepţia celor prevăzute la art.
723, 726 si 727. El este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soţ sau, după caz, la data încetării ori
schimbării regimului matrimonial.
-Dacă unul dintre soţi încheie singur un act prin care dobândeşte un bun, folosindu-se, in tot sau în parte, de bunuri aparţinând celuilalt soţ, acesta din
urmă poate alege, în proporţia bunurilor proprii folosite fară acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziţionat şi a pretinde
daune-interese de la soţul dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soţul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu
excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziţionat de către soţul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soţ.
Răspunderea pentru obligaţiile personale
-Niciunul dintre soţi nu poate fi ţinut de obligaţiile născute din acte săvârşite de celalalt soţ.
-Cu toate acestea, soţii răspund solidar pentru obligaţiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei şi a celor
legate de creşterea şi educarea copiilor.
Dreptul de retenţie
-La încetarea regimului separaţiei de bunuri, fiecare dintre soţi are un drept de retenţie asupra bunurilor celuilalt pană la acoperirea integrală a
datoriilor pe care le au unul faţă de celălat.

3. REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE
-Regimul comunităţii convenţionale se aplică atunci când, în condiţiile şi limitele prevăzute în prezenta secţiune, se derogă, prin convenţie
matrimonială, de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale.
-În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre urmatoarele
aspecte:
- includerea în comunitate a unor bunuri proprii dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei, cu excepţia celor prevăzute la art. 340 lit. b)
si c);
-restrangerea comunităţii la bunurile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite înainte sau în timpul
căsătoriei;
-obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se află în
imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a
instanţei de tutelă;
-includereaî clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea
activului net al comunităţii;
-modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.
-În măsura în care prin convenţie matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunităţii convenţionale se completează cu
dispoziţiile legale privind regimul comunităţii legale.

Modificarea regimului matrimonial
-După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim
matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale.
Prevederi extrase din Legea 287/2009 – Codul civil, republicată.

Vă rugăm citiţi cu atenţie!

ACTE NECESARE MINORILOR ÎN VÂRSTĂ DE 16 ANI PENTRU ÎNCHEIEREA
CĂSĂTORIEI.
-Vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie este de
18 ani împliniţi.
-Tinerii se pot căsătorii la vârsta de 16 ani împliniţi numai cu autorizarea instanţei de tutelă
în a cărei circumscripţie aceştia au domiciliul .
-Se depune o cerere la judecătoria respectivă, după caz, de către minor/minoră, prin care se
solicită autorizarea încheierii căsătoriei înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.
-La cerere se ataşeză: copia actului de identitate al minorului/minorei, copia certificatului de
naştere; declaraţia părinţilor dată la un notar public, din care să rezulte că sunt de acord ca
fiul/fiica lor să se căsătorească la vârsta de 16 ani.
-Certificat medical eliberat de medicul legist în dublu exemplar( 1ex. Se depune la
Judecătorie şi 1 ex. la starea civilă).
-Judecătoria va decide printr-o sentinţă dacă autorizează sau nu încheierea căsătoriei
minorului/minorei.
-Minorul/minora se va prezenta la Judecătorie, împreună cu părinţii săi şi viitoarea/viitorul
soţie/soţ. Acesta/aceasta trebuie să aibă asupra sa actul de identitate, la fel şi părinţii
minorului/minorei.
-După rămânerea definitivă a sentinţei, în situaţia în care se aprobă încheierea căsătoriei,
viitorii soţi se vor prezenta la primăria unde urmează a se încheia căsătoria, împreună cu
părinţii minorului/minorei, cu următoarele acte:
− sentinţa judecătoriei, rămasă definitivă;
− certificatele medicale prenupţiale eliberate de medicul de familie în urma analizelor;
− copia certificatului medical eliberat de Serviciul de Medicină Legală, din care să
rezulte că minorul/minora este apt/aptă pentru căsătorie;
− actele de identitate în original şi copii xerox;
− certificatele de naştere în original şi copii xerox.
Părinţii minorei vor da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte că
sunt de acord ca fiul/fiica lor sa să se căsătorească la vârsta de 16 ani împliniţi.



 ANEXA Nr.24
la metodologie



 prob
A
Primar,
.......................

C E R E R E
Subsemnatul(a),................................................, cu domiciliul în localitatea.................................
.............................................................str. ....................................................nr. ..........,judeţul/sectorul
............................................................,vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu numita(tul)
...........................................................................................................în ziua de .................................
în conformitate cu prevederile art.283, alin.(4), din Legea 287/2009 -Codul civil*, art.27 alin.(2)
din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare,
pentru următoarele motive:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Anexez următoarele documente: ......................................................................................................
*Înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data publicării declaraţiei de căsătorie.
Data.....................
Semnătura
.......................
Domnului primar al.........................................



Aprob
 Primar,
.......................

ANEXA Nr.25
la metodologie

C E R E R E
 ubsemnatul(a),................................................, cu domiciliul în localitatea.............................
S
.............................................................str. ....................................................nr. ..........,judeţul/sectorul
............................................................ vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu numita(tul)
.....................................................................în afara sediului primăriei şi anume la ..........................
.................................................................................................................pentru următoarele motive:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ( unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta )*
Data.....................

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

Domnului primar al.......................................................................
art.44, alin. (1), lit.a) din Metodologia aprobată prin H.G. 64/26.11.2011( solicitantul trebuie să prezinte documente
justificative în susţinerea cererii);




PRIMAR,
 Aprob

ANEXA Nr.26
la metodologie

C E R E R E
Subsemnatul(a),........................................., cu domiciliul în localitatea......................................
.............................................................str. .................................................nr. .....bl.......sc.....et....ap.....
judeţul/sectorul,.......................................................vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu
numita(tul)............................................................................................................................................
...................................domiciliat(ă) în localitatea..........................................................judeţul/sectorul
................................................................................................................................................................
la PRIMĂRIA AVRIG, în data de ........................................... în conformitate cu prevederile
art.24 alin. (3), din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată,
modificată şi completată, art. 279 alin.(2), din Legea 287/2009-Codul civil, cu modificările şi
completările ulterioare,  pentru următoarele motive:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data.....................

Semnătura
.......................

ATENŢIE !
CERERILE PENTRU: APROBAREA OFICIERII CĂSĂTORIEI ÎNAINTE DE TERMENUL
PREVĂZUT DE LEGE, PENTRU APROBAREA OFICIERII CĂSĂTORIEI LA SEDIUL
PRIMĂRIEI AVRIG, PENTRU APROBAREA OFICIERII CĂSĂTORIEI ÎN AFARA SEDIULUI
PRIMĂRIEI ORAŞULUI AVRIG, SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE VIITORII SOŢI ÎN
FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ LA DATA DEPUNERII DECLARAŢIEI DE
CĂSĂTORIE.
ACESTEA NU SE TRIMIT PRIN POŞTA CIVILĂ SAU POŞTA ELECTRONICĂ.

A-Documente necesare cetăţeanului străin care provine dintr-un stat care a aderat la Convenţia de la Haga, cu
care România nu are încheiat tratat/ convenţie sau acord de asistenţă juridică în materie de stare civilă şi
dreptul familiei;
- Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în
cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de
fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
-Cetăţenii statelor care nu pot prezenta dovada menţionată mai sus, întrucât ambasada statului al cărui cetăţean
este nu mai eliberează un astfel de document, vor prezenta documente eliberate de autorităţile locale competente
ale statelor respective, apostilate conform prevederilor Convenţiei de la Haga şi traducerile acestora în limba
română legalizate la un notar public din România. Dacă traducerile documentelor respective au fost efectuate şi
legalizate în străinătate, originalele acestora trebuie la rândul lor apostilate conform prevederilor Convenţiei de
la Haga, de către autorităţile competente.
-declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din România, din care să rezulte că
viitorul soţ, cetăţean străin îndeplineşte condiţiile cerute de legea română pentru încheierea căsătoriei ( nu este
căsătorit; nu este rudă cu viitorul/viitoarea soţ/soţie; cunoaşte starea de sănătate a acestuia/acesteia) şi regimul
matrimonial ales de comun acord cu viitorul soţ/viitoarea soţie, conform Codului civil român( Regimul
comunităţii legale, Regimul separaţiei de bunuri, Regimul Comunităţii Convenţionale- pentru ultimile regimuri
matrimoniale menţionate, se încheie Convenţie matrimonială la un notar public din România care se prezintă la starea
civilă împreună cu celelalte acte menţionate) .
-Certificatul de naştere în original Apostilat, conform prevederilor Convenţiei de la Haga, de către autorităţile
competente din ţara din care provine cetăţeanul străin sau EXTRAS MULTILINGV de pe actul de naştere, Formular
A, eliberat în baza Convenţiei de la Viena din 8.09.1976, în cazul în care ţara din care provine cetăţeanul străin a aderat
la Convenţia de la Viena. Acest extras nu se apostilează de către autorităţile străine. Extrasul nu se traduce în limba
română (extrasul multilingv se traduce în limba română numai în situaţia în care în conţinutul acestuia au fost înscrise
menţiuni cu privire la modificarea statutului civil al titularului, ex. divorţ, schimbare nume etc.).
-Xeocopia certificatului de naştere vizată de un notar public din România ataşată la traducerea în limba
română a certificatului de naştere, legalizată la un notar public din România; Dacă traducerea certificatului de
naştere a fost întocmită şi legalizată de un notar public din străinătate, originalul acesteia trebuie apostilat de către
autorităţile competente, conform prevederilor Convenţiei de la Haga.
-dacă cetăţeanul străin a mai fost căsătorit iar căsătoria a fost desfăcută prin divorţ, acesta trebuie să prezinte
sentinţa civilă rămasă definitivă, apostilată de către autorităţile competente şi traducerea acesteia în limba
română, legalizată la un notar public român, însoţită de copia sentinţei vizată de notarul public. Dacă traducerea
sentinţei de divorţ, a fost întocmită şi legalizată de un notar public din străinătate, originalul acesteia trebuie apostilat
de către autorităţile străine competente, conform prevederilor Convenţiei de la Haga.
-dacă căsătoria anterioară a fost defăcută prin decesul soţului, acesta va prezenta, certificatul de deces în
original, apostilat, conform prevederilor Convenţiei de la Haga, de către autoritatea competentă, din statul de origine şi
o copie legalizată la un notar public român sau EXTRAS MULTILINGV de pe actul de deces, Formular C, eliberat
în baza Convenţiei de la Viena din 8.09.1976, în cazul în care ţara din care provine cetăţeanul străin a aderat la
Convenţia de la Viena. Acest extras nu se apostilează de către autorităţile străine. Extrasul nu se traduce în limba
română.
Actele de identitate:
-pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul
emise de statul aparţinător, valabile.
-pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de
şedere temporară sau permanentă, după caz.
-Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în
care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii
declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
-Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele
documente:
-document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
-documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată.
Dacă cetăţenul străin nu cunoaşte limba română, oficierea căsătoriei va avea loc în prezenţa, unui traducător

autorizat( viitorii soţi vor suporta onorariul pentru serviciul prestat).

B) Documente necesare cetăţeanului străin care provine dintr-un stat cu care România are
încheiat tratat/ convenţie sau acord de asistenţă juridică în materie de stare civilă şi dreptul
familiei;
-Documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate,
pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă
juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepţie de la prevederile lit.a;
-declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din România, din
care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin îndeplineşte condiţiile cerute de legea română
pentru încheierea căsătoriei ( nu este căsătorit; nu este rudă cu viitoarea soţie; cunoaşte
starea de sănătate a acesteia), precum şi regimul matrimonial ales de comun acord cu viitorul
soţ, cetăţean român, conform legislaţiei române în materie( Regimul comunităţii legale,
Regimul separaţiei de bunuri, Regimul Comunităţii Convenţionale- pentru ultimile regimuri
matrimoniale menţionate, se încheie Convenţie matrimonială la un notar public din România care se
prezintă la starea civilă împreună cu celelalte acte menţionate).
-Certificatul de naştere în original sau EXTRAS MULTILINGV de pe actul de naştere,
Formular A, eliberat în baza Convenţiei de la Viena din 8.09.1976, în cazul în care ţara din
care provine cetăţeanul străin a aderat la Convenţia de la Viena.;
-Copia legalizată a certificatului de naştere – notar public din România/ sau xerocopia
certificatului de naştere vizată de notar anexată la traducerea în limba română a certificatului
de naştere, legalizată la un notar public din România; Extrasul multilingv nu trebuie tradus
în limba română. Acesta se traduce numai în situaţia în care conţine menţiuni referitoare la
modificări intervenite în statutul civil al persoanei.
-dacă cetăţeanul străin a mai fost căsătorit iar căsătoria a fost desfăcută prin divorţ, acesta
trebuie să prezinte sentinţa civilă rămasă definitivă în original şi copie xerox; traducerea în
limba română a sentinţei legalizată la un notar public din România.
-dacă căsătoria anterioară a fost defăcută prin decesul soţului, acesta va prezenta, certificatul
de deces în original sau EXTRAS MULTILINGV de pe actul de deces, Formular C, eliberat în
baza Convenţiei de la Viena din 8.09.1976, în cazul în care ţara din care provine cetăţeanul străin a
aderat la Convenţia de la Viena.; traducerea în limba română a certificatului de deces la un
notar public din România/ extrasul multilingv nu se traduce decât în situaţia în care pe acesta
sunt înscrise menţiuni.
Acte de identitate necesare:
-Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror
cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie
valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
-Dacă paşaportul nu este editat şi într-o limbă de circulaţie internaţională, acesta se traduce
în limba română la un notar public din România..
Dacă cetăţenul străin nu cunoaşte limba română, oficierea căsătoriei va avea loc în prezenţa,
unui traducător autorizat( viitorii soţi vor suporta onorariul pentru serviciul prestat).

C)Documente necesare cetăţeanului străin care provine dintr-un stat cu care România nu
are încheiat tratat/ convenţie sau acord de asistenţă juridică în materie de stare civilă şi
dreptul familiei, iar acest stat nu a aderat la Convenţia de la Haga .
-Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate
în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să rezulte
că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente
pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr.
119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
-Cetăţenii statelor care nu pot prezenta dovada menţionată mai sus, întrucât ambasada
statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document, vor prezenta
documente eliberate de autorităţile locale competente ale statelor respective, supralegalizate
conform procedurilor statului respectiv şi traducerile acestora în limba română legalizate la
un notar public din România. Dacă traducerile documentelor respective au fost efectuate şi
legalizate în străinătate, originalele acestora trebuie la rândul lor supralegalizate de către
autorităţile competente.
-Cetăţeni statelor care nu pot prezenta dovada menţionată mai sus, întrucât ambasada
statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document vor prezenta
documente eliberate de autorităţile locale competente ale statelor respective, conform
infotmaţiilor primite de la misiunile diplomatice ale acestor state, acreditate în România.
-declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din România, din care
să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin îndeplineşte condiţiile cerute de legea română pentru
încheierea căsătoriei ( nu este căsătorit; nu este rudă cu viitoarea soţie; cunoaşte starea de sănătate a
acesteia) şi regimul matrimonial ales de comun acord cu viitorul soţ/soţie.
-Certificatul de naştere în original, supralegalizat conform procedurii stabilite de statul de
origine al actului, urmată de supralegalizarea efectuată fie de către misiunea diplomatică
română sau oficiul consular român din acest stat, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul
consular ale statului de origine în România şi în continuare în oricare dintre cele două situaţii
de către Ministerul Afacerilor Externe Român(M.A.E).
-Copia legalizată a certificatului de naştere – notar public din România sau xerocopia
certificatului de naştere anexată la traducerea în limba română a certificatului de naştere,
legalizată la un notar public din România;
-dacă cetăţeanul străin a mai fost căsătorit iar căsătoria a fost desfăcută prin divorţ, acesta
trebuie să prezinte sentinţa civilă rămasă definitivă, supralegalizată şi traducerea acesteia în
limba română, legalizată la un notar public din România.
-dacă căsătoria anterioară a fost desfăcută prin decesul soţului, acesta va prezenta,
certificatul de deces în original supralegalizat şi copia certificatului de deces anexată la
traducerea în limba română legalizată la un notar public român.
-Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror
cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie
valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei- dacă
paşaportul nu este editat şi într-o limbă de circulaţie internaţională, acesta se traduce în

limba română la un notar public din România.
Dacă cetăţenul străin nu cunoaşte limba română, oficierea căsătoriei va avea loc în prezenţa,
unui traducător autorizat( viitorii soţi vor suporta onorariul pentru serviciul prestat).

