DeclaraŃia de căsătorie a fost data şi
semnată în fata noastră.
Am confruntat datele înscrise în declaraŃie
cu cele din certificatele de naştere, care
corespund întocmai.

------------------------|
|
|
P R I M A R I A
|
| ................... |
|
|
|
Starea civilă
|
|
|
| Nr. ................ |
| din ....... 199 .... |
|
|
-------------------------

OfiŃerul de stare civilă,
.......................
DECLARAłIE DE CĂSĂTORIE

SubsemnaŃii: ..............................................................
(numele şi prenumele soŃului)
domiciliat în .................., str. ......................... nr. ..........,
bloc ...................., scara ........, etajul ......, apartamentul ........,
judeŃul/sectorul ..............................., şi ..........................,
(numele şi prenumele sotiei)
domiciliata în ............................, str. ..............................
nr. ............., bloc ....., scara ....., etajul ......, apartamentul ........
judeŃul/sectorul ......................., în vederea căsătoriei pe care dorim sa
o incheiem, declaram ca:
- am luat cunostinta reciproc de starea sănătăŃii noastre şi de prevederile
art. 10 şi 27 din Codul familiei şi nu exista nici o piedica legală pentru
încheierea căsătoriei;
- după încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:

SOłUL ................................
SOTIA ................................
Ne legitimam cu cartea/buletinul de identitate seria .............. nr. ...
şi cartea/buletinul de identitate seria ............ nr. ........... .
Cunoastem ca legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraŃii false.
Data ............... 20 ...
Semnăturile
.................

...................

Întocmit act căsătorie nr. ........../ 199....
Operat menŃiuni
pe actele de naştere din registrul ex. I
nr. ..................... al localităŃii ..................., pentru soŃ
nr. ..................... al localităŃii ..................., pentru sotie
Trimis comunicare de menŃiune
cu adresa nr. ........... din .................
la ............................................
Data ...................

Semnatura
..........................

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ...............
CERTIFICAT DE NAŞTERE

PĂRINłI
Numele de familie al tatălui .............
Prenumele tatălui ........................
Numele de familie al mamei ...............
Prenumele mamei ..........................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C

LOCUL ÎNREGISTRĂRII

Numele de familie ..................

Comuna
Oraşul ...................................
Municipiul

Prenumele ..........................

JudeŃul ..................................

Sexul ..............................

Naşterea a fost trecută în registrul de
stare civilă
la nr. ............. din anul ............

|Anul .....................
|
(cifre şi litere)
|
Data
<..........................
naşterii |
|Luna .....................
|Ziua .....................
|
(cifre şi litere)

luna ........................ ziua .......

MENłIUNI
..........................................
..........................................

LOCUL NAŞTERII COPILULUI
..........................................
Comuna
Oraşul ............................
Municipiul
JudeŃul ...........................
Seria .............. nr. .......

Conform cu originalul

Semnatura
L.S.

ROMÂNIA

PĂRINłI

PRIMĂRIA ...............

Numele de familie al tatălui .............

CERTIFICAT DE NAŞTERE

Prenumele tatălui ........................
Numele de familie al mamei ...............
Prenumele mamei ..........................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C

LOCUL ÎNREGISTRĂRII

Numele de familie ..................

Comuna
Oraşul ...................................
Municipiul

Prenumele ..........................

JudeŃul ..................................

Sexul ..............................

Naşterea a fost trecută în registrul de
stare civilă
la nr. ............. din anul ............

|Anul .....................
|
(cifre şi litere)
|
Data
<..........................
naşterii |
|Luna .....................
|Ziua .....................
|
(cifre şi litere)

luna ........................ ziua .......

MENłIUNI
..........................................
..........................................

LOCUL NAŞTERII COPILULUI
..........................................
Comuna
Oraşul ............................
Municipiul
JudeŃul ...........................

Conform cu originalul

Semnatura
L.S.

Seria .............. nr. .......

Prezentul dosar numerotat, sigilat şi parafat conŃine ........... file.
Semnatura
...........................

