
 R O M Â N I A                   Anexa 23 din HG 64/2011 
JUDETUL PRAHOVA 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL                                 
DE EVIDENTA PERSOANELOR 
COMUNA VALEA CALUGAREASCA 
S T A R E A   C I V I L A 
Nr.__________din______________2020 
 
       Data  oficierii _____________________ 

       Ora         _____________________ 

       Telefon contact ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D O S A R   N R …………./2019 

cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre 

_______________________________şi_______________________________ 

 

 

 

 

        DATA INCEPERII_____________2020 

        DATA INCHEIERII____________2020 

        F I L E _________ 

 

 

VOL.________ 

INVENTARIAT SUB NR. 8/2020 

        TERMEN PASTRARE : 100 ANI 
 
 
 



 
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. 
 
        Ofiţer stare civilă. 
 
…………………………………………. 
 
 
 
 

DECLARAȚIE  DE CĂSĂTORIE 
 

Subsemnaţii : 
 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…… 
domiciliat în ………………………………..……………………………….sat………………….……………………………………………..…….. 
str…………………………………………….nr……..……..bl…..…..….,sc…..…..., et…...…....ap………... .judeţul/sectorul………………… 
 
şi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
domiciliată în ……………………………………………………………….sat…………………...………………………………………………….. 
str……………………………………………nr……..……..bl…..…..….,sc…..…..., et…...…....ap………... .judeţul/sectorul …………………. 
 
în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că : 
 
1.  Am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art.272-278 şi 282 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil şi nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei ; 
2.  Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită............................................................................................................................................. 
3.  Am ales regimul matrimonial ............................................................................................................................................................. 
4.  După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie : 
 
S O Ț U L  _____________________________________ 
 
S O Ț I A ______________________________________ 
 
Ne legitimăm cu actul de identitate seria ................nr.................................şi . actul de identitate seria .................nr................................ 
 
Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false. 
Declar că, cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit 
 
 
Data__________________2020 
         Semnături : 
 
        Soţ         Soţie 
       

_____________________                      ______________________ 
 

Intocmit act căsătorie nr...................../2020 
Operat/transmis menţiuni din registrul ex. I 
nr...........................al localităţii.....................................................pt soţ 
nr...........................al localităţii.....................................................pt soţie 
Trimis comunicare de menţiune cu adresa nr.....................din..................................2020 
la.......................................................................................................................................................................... 
Trimis extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial..................................................................................... 
şi la Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale 

S.P.C.L.E.P. 
VALEA CALUGAREASCA 

Starea civilă 
 

Nr.__________ 
 
Din________________2020 



                                                                                Anexa 27 

 

 

 

D E C L A R A T I E 

 

Subsemnaţii : 

Soţul________________________________domiciliat în___________________________ 

sat________________________________str_____________________________________ 

nr._____bl._______sc._____et._____ap.______ judeţul/sectorul_____________________ 

 

Soţia________________________________domiciliată în__________________________ 

sat________________________________str_____________________________________ 

nr._____bl._______sc._____et._____ap.______ judeţul/sectorul_____________________ 

 

în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că am luat la cunoştinţă 
reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 271-278 din Legea nr. 
287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi nu 
există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei. 

 

 

Soţul____________________ 

 

Soţia____________________ 

 

Data_______________2020 


