
INREGISTRAREA CASATORIEI 

  
Declararea casatoriei  
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitori soti, in scris (pe 
formular tipizat), cand cel putin unul dintre viitori soti are domiciliul sau 
resedinta in comuna Largu. 

 
Varsta legala pentru casatorie  
Virsta minima pentru casatorie este de 18 ani.  
Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate 
casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai ori, dupa 
caz, a tutorelui si cu autorizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului in a carui raza teritoriala isi are domiciliul.  
Este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie 
colaterala pana la al patrulea grad inclusiv.  

 
Incheierea casatoriei  
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile de la data 
inregistrarii declaratiei de casatorie.  
Exceptie: Pentru motive temeinice se poate incheia casatoria inainte de 10 
zile, cu incuviintarea primarului.  
 
SITUATII:  
1. Casatoriei intre doi cetateni români - Acte necesare pentru 
cetateanul roman:  

 actul de identitate in original si fotocopie  
 certificatul de nastere in original si in fotocopie  
 certificatul medical prenuptial- valabil 14 zile de la data eliberarii  
 timbre fiscale in valoare totala de 2 RON 
 fotocopii dupa actele de identitate a doi martori, (persoane cu varsta 

peste 18 ani, care sa fie prezente la data incheierii casatoriei 

 
 
Daca este cazul  

 aviz medical in cazul minorului cu varsta de minimum 16 ani  
 certificatul de deces al sotului in original si fotocopie 
 sentinta de divort in original si in fotocopie, cu mentiunea ca aceasta a 

ramas definitiva si irevocabila  



 proces-verbal incheiat de catre ofiterul starii civile si un interpret, in 
cazul in care unul dintre viitori soti este surdo-mut  

 incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de 
implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de 
casatorie ( in situatii justificate)  

 aprobarea presedintelui Consiliului Judetean Buzău, in cazul existentei 
unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau 
adoptie  

 autorizarea Directiei pentru Protectia Copilului a judetului Buzău in 
care isi are domiciliul minorul cu varsta de minimum 16 ani  

 incuviintarea scrisa a parintilor in cazul minorilor cu varsta de 
minimum 16 ani  

 aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului 
primariei, in cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate in 
detentie; 

2. Casatoria unui cetatean roman cu un cetatean strain  
Acte necesare pentru cetateanul strain:  

 pasaportul sau alt document de calatorie valabil  
 certificatul de nastere in original apostilat sau supralegalizat conform 

Legii nr. 105/ 1992 + fotocopie si traducerea in limba romana- 
legalizata la un notar public român  

 certificat medical prenuptial eliberat de un medic de la un centru de 
planificare familială 

 declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc 
conditiile necesare incheierii casatoriei in România  

 certificat de capacitate matrimoniala eliberat de Primaria unde s-a 
inregistrat nasterea - apostilat sau supralegalizat in conformitate cu 
Legea nr. 105/ 1992  

 dovada eliberata de Misiunea diplomatica sau Oficiul consular al tarii al 
carei cetatean este, cu sediul in România, din care sa rezulte ca 
incheind casatoria in Romania, se respecta conditiile de forma si de 
fond prevazute in legea sa nationala - tradusa in limba romana si 
legalizata;  

 sentinta de divort, ramasa definitiva apostilata sau supralegalizata 
conform Legi nr. 105/1992 ( daca este cazul) + fotocopie, tradusa in 
limba romana si legalizata la un notariat din Romania  

 certificatul de deces al sotului apostilat sau supralegalizat conform Legi 
nr. 105/ 1992( daca este cazul) + fotocopie, tradus in limba romana si 
legalizat la un notariat din România  

 procesul-verbal incheiat impreuna cu un interpret autorizat, in cazul in 
care cetateanul strain nu stie limba romana  

 timbre fiscale in valoare de 2 lei 


