DeclaraŃia de căsătorie a fost dată şi
Semnată în faŃa noastră.
Am confruntat datele înscrise în declaraŃie
cu cele din certificatele de naştere, care
corespund întocmai
OfiŃerul de stare civilă,
.................................................

PRIMĂRIA/SPCLEP
SATU MARE
Starea civilă
Nr..............................
Din ................ 20.......

DECLARAłIE DE CĂSĂTORIE
SubsemnaŃii: ............................................................................................ domiciliat în ..............................................,
(Numele şi prenumele soŃului)

str. .......................................... nr. ........., bloc .............., scara ......., etajul ........., ap. ......., judeŃul/sectorul
........................... , şi ......................................................................................., domiciliată în ..........................................,
(numele şi prenumele soŃiei)

str. ..............................................
nr. ....., bloc ......., scara ......., etajul ...., ap. ...... judeŃul/sectorul
................................., în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că:
1. Am luat cunoştinŃă reciproc de starea sănătăŃii 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.
2. Pentru soŃ: □ am fost
Pentru soŃie: □ am fost
□ nu am fost căsătorit.
□ nu am fost căsătorită
3. Am ales regimul matrimonial ....................................................................................
4. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:
SOłUL .............................................................
SOłIA ..............................................................
Ne legitimăm cu actul de identitate seria ........ nr......................... şi actul de identitate seria ........ nr. .........................
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraŃii false.
Pentru soŃ: □ cunosc limba română scris şi vorbit
declar că □ nu înŃeleg limba română scris şi vorbit.

Pentru soŃie: □ cunosc limba română scris şi vorbit
declar că
□ nu înŃeleg limba română scris şi vorbit

Data .................. 20 ............

Semnăturile
.......................
SoŃ

/ ..........................
SoŃie

Întocmit act de căsătorie nr. ....../20 ....
Operat/transmis menŃiuni
Pe/la actele de naştere din registrul exemplarul I
nr. ................. al localităŃii ..............................., pentru soŃ
nr. ................. al localităŃii ..............................., pentru soŃie
Trimis comunicare de menŃiune
cu adresa nr. ................... din ............................
la ........................................................................

Trimis extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial ......................... şi la Registrul naŃional notarial al regimurilor
matrimoniale.

