Declaraţia de căsătorie a fost dată
şi semnată în faţa noastră.
Am confruntat datele înscrise în declaraţie
cu cele din certificatele de naştere
care corespund întocmai.
Delegat de stare civilă,

DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE

Subsemnatul _______________________________________ domiciliat în _________________
str. _______________________ nr. _____ sc. ______, ap. ____, judeţul _______________________
şi _________________________________________________ domiciliată în ___________________
str. _______________________ nr. _____ sc. ______, ap. ____, judeţul _______________________,
în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că :
- am luat la cunoştinţă reciproc de stare sănătăţii noastre şi de prevederile art. 4-10 şi 27 din
Codul Familiei şi nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei.
- după încheierea căsătoriei, vom purta numele de familie:
Soţul _________________________________________
Soţia _________________________________________
Ne legitimăm cu buletinul de identitate seria ___ nr. ____________ şi buletinul de identitate seria ___
nr. ______________.
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei ce fac declaraţii false.

Data _________

Semnăturile

_______________________________________

Întocmit act de căsătorie nr. ________ din 200_
Operat menţiuni pe actele de naştere din reg. ex. I
Nr. ____________ al localităţii ______________ pentru soţ
Nr. ____________ al localităţii ______________ pentru soţie
Trimis comunicare de menţiuni cu adresa nr. _______ din ________ la _____________

Data _______
Semnătura

ROMÂNIA
PRIMĂRIA _________________________
CERTIFICAT DE NAŞTERE
Seria_____ nr. ____________

LOCUL ÎNREGISTRĂRII
Comuna __________________________________
Oraşul ___________________________________
Municipiul ________________________________

Numele de familie _________________________
Prenumele ________________________________
Sexul ____________________________________

Naşterea a fost înregistrată în registrul stării civile la
nr. _______ din anul _______ luna _____________
ziua ________

Anul_________________________
Data naşterii Luna _________________________
Ziua __________________________

MENŢIUNI
Eliberat astăzi ______________________________
cu nr. _____________________________________

LOCUL NAŞTERII COPILULUI
Comuna __________________________________
Oraşul ____________________________________
Municipiul ________________________________
Judeţul ___________________________________

Cod numeric personal

S

A A L

L

Z

Z

N N N N N C

Numele tatălui _____________________________
Prenumele tatălui ___________________________
Numele mamei _____________________________
Prenumele mamei ___________________________

ROMÂNIA
PRIMĂRIA _________________________
CERTIFICAT DE NAŞTERE
Seria_____ nr. ____________

LOCUL ÎNREGISTRĂRII
Comuna __________________________________
Oraşul ___________________________________
Municipiul ________________________________

Numele de familie _________________________
Prenumele ________________________________
Sexul ____________________________________

Naşterea a fost înregistrată în registrul stării civile la
nr. _______ din anul _______ luna _____________
ziua ________

Anul_________________________
Data naşterii Luna _________________________
Ziua __________________________

MENŢIUNI
Eliberat astăzi ______________________________
cu nr. _____________________________________

LOCUL NAŞTERII COPILULUI
Comuna __________________________________
Oraşul ____________________________________
Municipiul ________________________________
Judeţul ___________________________________
Numele tatălui _____________________________
Prenumele tatălui ___________________________
Numele mamei _____________________________
Prenumele mamei ___________________________

Cod numeric personal

S

A A L

L

Z

Z

N N N N N C

