ANUNȚ
În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României;
Având în vedere evoluția infecțiilor cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 pe
teritoriul României, precum și măsurile dispuse la nivel național pentru prevenirea
infecției;
Având în vedere radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 3220473 / 27.03.2020;
Întrucât actele de stare civilă se întocmesc atât în interesul statului cât și al persoanei;
Declarația de căsătorie însoțită de documentele prevăzute de lege se vor trimite
exclusiv online pe adresa de e-mail a primăriei: primarie@schitugolesti.cjarges.ro ,
urmând ca documentele în original să fie prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei.

Acte necesare:
- actele de identitate, în original și în copie;
- certificatele de naștere, în original și în copie;
- certificatele medicale privind starea sănătății, valabil 14 zile;
- documente din care să rezulte desfacerea/încetarea căsătoriei anterioare, dacă este
cazul:
 sentință de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, respectiv certificat de
divorț;
 certificat de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;
 certificatul de deces al fostului soț.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta telefonic la nr de telefon 0248.566500
sau pe adresa de e-mail.

Anexa nr. 23 la HG 64/2011

DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE

Subsemnaţii:
(numele şi prenumele soţului)

domiciliat în localitatea
nr.

bl.

sc.

str.
et.

ap.

judeţul/sectorul
domiciliată în localitatea

și
(numele şi prenumele soţiei)

str.
ap.

județul/sectorul

nr. bl. sc. et.
în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem,

declarăm că:
1. Am luat cunoștință reciproc de starea sănătății noastre şi de prevederile art. 272-278 și 282 din Legea nr.
287/2009*) - Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu există nicio piedică legală
pentru încheierea căsătoriei.
2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită.
3. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:

SOŢUL
SOŢIA
4. Regimul matrimonial ales este :
A) comunitate legală
B) separație de bunuri
C) comunitate convențională
Ne legitimăm cu actul de identitate seria
nr.
şi actul de identitate seria
nr.
Cunoaștem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.
Declar că cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit.
Data
20
Semnăturile
Soț
Soție
...........................
..................................
Întocmit act căsătorie nr. …............./20……...
Operat mențiuni pe actele de naștere din registrul exemplarul I
nr. ............... al localităţii .................................., pentru soţ
nr. ............... al localităţii ................................. , pentru soţie
Trimis comunicare de menţiune
cu Adresa nr. .................... din .............................. la .................................................................................................
Trimit extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial ................................................................................ și
național al regimurilor matrimoniale .

Data ...................

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