
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE LA CERERE 
Art. 118, art. 125, art. 129 şi art. 131 din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996 cu privire 

la actele de stare civilă, republicată 

                
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere,                                                           

ambilor soţi 
                Pentru soţul supravieţuitor sau în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera 
certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare. 
                Cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. În 

procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îl reprezintă pe 
titular în vederea ridicării certificatului de căsătorie de la oficiul de stare civilă unde este înregistrat actul. 
Aceasta poate fi făcută la un notar public (din ţară sau din străinătate) sau la oficiul consular român. Dacă 
este făcută la un notar public din străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz. 
                În cazuri deosebite - persoane grav bolnave, netransportabile, internate în unităţi sanitare 
şi de protecţie socială etc. -, se eliberează certificatele de căsătorie şi altor persoane, cu aprobarea 
primarului. 

 
Documentele valabile pentru cetăţenii români cu domiciliu în România: 

- buletinul de identitate; 
- cartea de identitate; 
- cartea provizorie de identitate; 

           La eliberarea certificatului se va reţine copia actului de identitate, procura specială 
autentificată în original, împuternicirea avocaţială în original, după caz. 
Documentele valabile pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate: 

- paşaportul românesc cu domiciliu în străinătate; 
- paşaportul românesc cu domiciliu în străinătate expirat şi adeverinţa de la ultimul loc de 

domiciliu avut în ţară din care să rezulte datele cu care aceştia figurează în evidenţă 
eliberată de s.p.c.l.e.p. arondat;  

- titlul de călătorie şi adeverinţa de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară din care să rezulte 
datele cu care aceştia figurează în evidenţă eliberată de s.p.c.l.e.p. arondat; 

           La eliberarea certificatului se va reţine copia paşaportului, a titlului de călătorie, adeverinţa în 
original eliberată de s.p.c.l.e.p., procura specială autentificată în original, după caz. 
Documentele valabile pentru cetăţenii străini: 

- actul de identitate sau paşaportul – pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene; 
- paşaportul – pentru cetăţenii altor state sau pentru persoana fără cetăţenie ( apatrid); 

                La eliberarea certificatului se va reţine copia paşaportului, a actului de identitate, procura 
specială autentificată în original, după caz. 
Documentele valabile pentru persoanele cu statut de refugiat, cărora li s-a acordat protecţie 
umanitară condiţionată, sau apatride: 
      -  carnet prevăzut cu fotografie, pe care se află aplicat timbru sec, sau card valabil, seria şi 
numărul, eliberat de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 102/2000, republicată, privind regimul refugiaţilor în România, în care trebuie să se 
afle înscris C.N.P.- ul titularului,  la rubrica „menţiuni” (în care: S=7 pentru bărbaţi şi 8 pentru 
femei); 

- document de călătorie pentru persoanele care au dobândit protecţie umanitară condiţionată 
în România; 

 
ATENŢIE LA TERMENELE DE VALABILITATE ALE ACTELOR DE IDENTITATE 

NUMELE DE FAMILIE ŞI/SAU PRENUMELE DIN ACTUL DE CCĂSĂTORIE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ CU 
ACTUL DE IDENTITATE PREZENTAT (ex: cetăţenii români care au şi altă cetăţenie)  

 
 

Dacă ambii soţi sunt decedaţi nu se eliberează certificat de căsătorie 


