PROGRAMARE CASATORII
(pentru anul 2018 se vor putea face programari incepand cu 20.07.2018)

Aveti posibilitatea sa alegeti oricare dintre cele trei locaţii: Foisorul din
Parcul central Roman, Biserici sau Stare Civila Roman.
Atentie: Nu se pot rezerva două locaţii sau intervale orare pentru acelaşi
cuplu. Daca doriti sa modificati locatia, sau data, va rugam sa anulati
rezervarea efectuata
Programarea on-line se poate utiliza numai in cazul casatoriilor incheiate
intre cetateni romani. Pentru casatoria cu un cetatean strain, sau intre cetateni
straini, va rugam sa va adresati ofiterului de stare civila de la ghiseu.
Casatoria se poate incheia dupa 10 zile de la data depunerii declaratiei
de casatorie. (se socoteste atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii
casatoriei).
La depunerea declaratiei de casatorie este obligatorie prezenta ambilor
soti.
Casatoria civila se incheie in intervalul orar stabilit in acest scop, de catre
Serviciul Stare Civila.-programul:sambata /duminica 9-16.
Rezervarea se face cu cel putin 12 zile inainte de data casatoriei.
Prin continuarea procedurii de rezervare sunteti de acord cu prelucrarea
datelor personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului european
679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la
primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre soti.
In cazul in care casatoria va fi cu un cetatean strain, va obligati sa solicitati, in timp
util, informatii suplimentare despre actele necesare, dat fiind specificul fiecarei
tari.
Aveti obligatia de a inscrie corect si complet numele si prenumele sotilor,
in caz contrar casatoria poate fi declarata nula prin neindeplinirea procedurii de
publicitate (art. 283 din Cod Civil).
Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la
primaria in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta
unul dintre viitorii soti.
Lipsa documentelor necesare si nerespectarea termenelor prevazute de lege,
constituie atat conditie de fond, cat si impediment la incheierea casatoriei, care
poate atrage dupa sine nulitatea casatoriei.
Procedura de rezervare:

1. Se selectează luna dorită
2. Se selectează ziua dorită
3. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea





verde)





4. Se introduc datele corecte de identificare ale soților
5. Se răspunde corect la întrebarea de validare ”Nu sunt robot”
6. În cazul confirmării programării, vă veți prezenta la data și ora menționate
în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare
7. În cazul unei erori sau indisponibilități de rezervare, se reia procedura de
la punctul 1.
Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile
înregistrate la maximum de rezervări.
Notă: Nu se poate face o nouă planificare pentru aceleași date înainte de expirarea
planificării anterioare.
Programarea se anulează în următoarele cazuri, urmând să efectuați o nouă
înregistrare:





• neprezentarea la data și ora programării;
• se solicită altă operațiune decât cea care a fost programată;
• se prezintă altă persoană decât cea înregistrată;
Anulare programare
Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 10 minute, în funcție de
complexitatea solicitării anterioare
. Precizare! Rezervarea online se face cu cel puțin 12 zile înainte de data
căsătoriei. După rezervarea datei și orei căsătoriei, tinerii trebuie să se prezinte la
ghișeu pentru a depune actele necesare: http://www.primariaroman pentru
căsătoriile între cetățeni români
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
Art. 25 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările ulterioare art. 42- 44 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin HG nr. 64/2011
Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa
între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate(nume,
prenume, CNP, etc)

Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru
clarificare.
Acte necesare
Odată cu declaratia de castorie viitorii soți prezintă următoarele documente:
• actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de
valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii. Nu se acceptă
acte de identitate deteriorate.
• certificatul de naştere - original şi copie;
• certificat medical privind starea sănătății, intocmit pe formular tip, cu
număr de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și
parafa medicului; - pentru ambii viitori soţi – original; Certificatele medicale
prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să
cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu
modificări sau ştersături.
• Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori;
Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie
• pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/soţie va prezenta dovada
desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
• sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă)/ certificat de divorţ
administrativ;
• certificat deces al fostului soţ - original şi copie.
Regimul matrimonial ales
• Regimul comunităţii legale
• Regimul separaţiei de bunuri
• Regimul comunităţii convenţionale
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al
comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de
către un notar public. Detalii despre regimurile matrimoniale, Capitolul VI din
Noul Cod Civil.
ATENŢIE!
Intrucât căsătoria dvs. poate fi încheiată numai după înscrierea modificărilor
intervenite în statutul dv. civil, iar procedurile de înscriere a acestor menţiuni sunt
în funcţie de specificul statului emitent şi necesită timp pentru soluţionare, vă
rugăm să solicitaţi informaţii suplimentare de la ofiţerul de stare civilă de la
ghişeu.

Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de
identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în
certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit
modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea
actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se
primeşte declaraţia de căsătorie.
Numele după căsătorie
Viitorii soţi pot conveni să:
1. păstreze numele dinaintea căsătoriei;
2. să ia numele oricăruia dintre ei;
3. să ia numele lor reunite;
4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei iar celălalt să
poarte numele lor reunite.

Important de reţinut !
Ce se întâmplă cu actul de identitate ?
Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă
numele de familie prin căsătorie - anularea se face prin tăierea colţului în care se
află înscrisă perioada de valabilitate.
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui
nou act de identitate de la Biroul de Evidenta Persoanelor din str.Stefan cel Mare
nr.246, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii .
Limba în care se încheie căsătoria
Oficierea căsătoriei se face în limba română. Căsătoria se încheie în limba română
şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în
România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele
ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.
TAXA OFICIERE CASATORII!
-taxa oficiere sambata /duminica 100 lei
-taxa oficiere in afara sediului 500 lei
Datorită numărului mare de căsătorii programate şi în vederea onorării
tuturor solicitarilor din data respectiva, timpul alocat fiecarei familii este limitat.
Acest serviciu este disponibil într-o primă etapă doar pentru cununiile care se
oficiază sâmbăta/duminica, când solicitările sunt mai multe și necesită o planificare
mai riguroasă.

Dacă își dovedește eficiența, sistemul va fi extins și pentru programările
ceremoniilor din celelalte zile ale săptămânii.

