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ACTELE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI CIVILE CU
UN CETĂŢEAN STRĂIN
1. Certificatele prenupţiale eliberate de cabinetul de planificare familială care să
cuprindă menţiunea expresă "Se poate căsători”.
2. Certificat de naştere în original și copie xerox pentru cetăţeanul român, iar pentru
cetăţeanul străin certificatul de naştere tradus și legalizat de un notar public.
3. Actul de identitate al cetăţeanului român, iar pentru cetăţeanul străin paşaportul.
4. Declaraţie de căsătorie tipizată şi completată .
5. Sentinţele de divorţ timbrate şi rămase definitive, iar pentru cetăţenii străini traduse şi
legalizate (unde este cazul ).
6. Certificatele de deces în original şi copii xerox , iar pentru cetăţenii străini traduse și
legalizate (unde este cazul).
7. Prezenţa obligatorie a viitorilor soţi la depunerea actelor de căsătorie şi la oficierea
căsătoriei.
8. Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate în România, în cazul cetăţeanului străin, din care să rezulte că îndeplineşte
condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România,
care să cuprindă menţiunea expresă "se poate căsători în România".
9. Prezența unui interpret autorizat în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu
cunosc limba română sau între surdomuţi.
10.Declaraţie notarială (pentru cetăţenii străini) pe proprie răspundere că nu cunosc nici
un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei aşa cum se arată în
art.31 alin.3 din L.119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
11.Taxă specială în valoare de 50 lei pentru încheierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi
sărbători legale, achitată la casieria Primăriei Dej.
12. CODUL CIVIL (Prevederi privind căsătoria)
Vârsta minima de căsătorie este de optsprezece ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de șaisprezece ani se poate căsători în
temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinţilor săi, ori, după caz, a tutorelui şi cu
autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa,
încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
Daca 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.
Actele necesare încheierii căsătoriei civile se vor depune la compartimentul de stare civilă al
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej cu 10 zile ÎNAINTE DE DATA
CĂSĂTORIEI.
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