SERVICIUL P.C.L.E.P. BUZIAS

Verificat identitatea solicitantului
Ofiter de stare civila _____________________

Nr. ……… din ………...

Semnătura……………………

Către

,
Consiliul local al ____________________________

Subsemnatul…………………………………………………..
fiul/fiica
lui
……………………
si
al
…………………………
domiciliat
in
………..………………… str. ……………………… nr ……… bl …….. ap ……
jud………………………………….,
posesor
al
cartii/buletinului
de
identitate/pasaportului seria_______nr.____________, eliberat/a de …………………,
CNP/…/…/…/…/…/…./…/…/.../.../…/…/…/, telefon…………………………, va rog
sa binevoiti a transcrie în registrele de stare civilă române certificatul de căsătorie
eliberat
de
autoritatile
din
………………………………,
privind
pe
…………………………………… si sa-mi eliberati certificatul romanesc de
CASATORIE, in urma transcrierii .
Alte menţiuni (la a câta căsătorie este titularul actului de casatorie)
.............................................................................................................................................
………………………………………………………………………...…..………………
……………………………………………………………………………..……….………
………………

Data______________
Semnătura,:………………………………

Eliberat certificat de ………………….……………….
Seria_____nr._________________/________
Ofiter de stare civila ,
Am primit certificatul solicitat
Semnătura,:……………………

Data_____________________
Intocmit act de casatorie,
Operat mentiuni pe actele de nastere

Nr………./………..al localitatii………………………………………….., pentru sot
Nr. ……../……… al localitatii……………………………………..……., pentru sotie
Trimis comunicare de mentiune la exemplarul II
Cu adresa nr. ……………..……. din………………………..
Semnatura……………………

ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE

In conformitate cu prevederile art.43 (3) din Legea nr. 119/1996 si art.63 din
Metodologia nr. 1/1997, actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in
strainatate, la autoritatile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de
stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea în
străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile
straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere in registrele
de stare civila romane, in termen de 6 luni, constituie contraventii la regimul actelor de
stare civila, şi se sanctionează cu amenda între 100-200 RON, daca nu sunt savarsite in
condiţiile în care, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni (art. 62 lit.e din Legea
nr.119/1996).
Cetatenii romani pot cere transcrierea, direct (personal) sau prin imputernicit cu procura
speciala, autentificata, in tara de un notar public, iar in strainatate de oficiul consular
roman din statul de resedinta sau de un notar public din străinătate, situaţie în care
procura trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961 (dacă statul
de reşedinţă este semnatar a convenţiei de la Haga). Cererea se depune la primaria
localitatii in raza careia au avut ultimul domiciliu, iar daca nu au avut vreodata domiciliul
in Romania, la Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, unde se va efectua
transcrierea certificatului (art. 63, al.3 din Metodologia nr.1/1997)
Acte necesare:
•

actul de identitate în original şi xerocopie (buletin, carte de identitate, adeverinta
de identitate provizorie) pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara si pasaportul
pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;

•

dovada de domiciliu – se prezintă de către cetăţenii români care solicită
transcrierea (fie personal fie prin împuternicit) şi care nu pot face dovada
domiciliului din ţară, din anumite cauze (act de identitate românesc expirat sau
inexistent), dovadă care poate fi obţinută de la serviciul de evidenţă a persoanelor
din cadrul autorităţii publice locale a ultimului loc de domiciliu, (Circulara
I.N.E.P. nr. 17/17.08.2004).

•

certificatul ori extrasul de casatorie- în original, CARE VA CUPRINDE
OBLIGATORIU APOSTILA conform convenţiei de la HAGA (in situaţia ţărilor

semnatare a Convenţiei de la Haga din 1961, iar în caz contrar supralegalizarea
Oficiului Consular de carieră al României din ţara respectivă)
•

copie legalizată după original şi traducere autentificată în limba română.
Traducerea si legalizarea se face in România la un notar public, iar în străinătate la
Oficiul Consular de carieră a României din ţara de reşedinţă a titularului actului de
căsătorie, sau notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care VA CUPRINDE
OBLIGATORIU APOSTILA conform convenţiei de la HAGA ( in cazul ţărilor
semnatare a Convenţiei de la Haga din 1961, iar în caz contrar supralegalizarea
Oficiului Consular de carieră al României din ţara respectivă)

! Pentru SUEDIA, actul care se eliberează nu va fi certificat de căsătorie ci un extras de
înregistrare în evidenta populatiei (EXTRACT OF THE POPULATION REGISTER)
! Pentru GERMANIA, pe lângă certificatul de căsătorie se va depune si cartea de familie
- în original, copie legalizată si traducere legalizata
! Pentru S.U.A., pe lângă certificatul de căsătorie se va depune si Licenţa de căsătorie - în original, copie
legalizată si traducere legalizată;
•

documente justificative pentru completarea unor rubrici:

- copia certificatului de naştere,
- declaraţie notarială cu numele soţilor după căsătorie, în cazul în care nu rezultă, în
mod explicit, din certificatul de casatorie numele de familie al soţilor dupa căsătorie;
•

taxa extrajudiciara de timbru in valoare de 10 000 lei ROL sau 1 RON;

CAZURI SPECIALE Când unul sau ambii soţi nu sunt la prima căsătorie se vor
depune si următoarele acte:
1. In caz de deces -dacă decesul a avut loc in Romania- copie după certificatul de deces;
cand decesul a fost in alta tara- certificatul în original, copie legalizată şi traducere în
limba română autentificată. În caz de divorţ pronunţat de către o instanţă de judecată din
România, pentru o căsătorie anterioară care a avut loc în Romania, este necesară o copie
legalizată a sentinţei definitive şi irevocabile;
2. In cazul în care căsătoria anterioară a fost în România şi divorţul s-a pronunţat în
străinătate, va fi necesară sentinţa de divorţ în original, copie xerox legalizată, traducere
în limba română autentificată. În cazul în care sentinţa de divorţ a fost eliberată de către o
instanţă de judecată a unei ţări care nu este membră UE este necasar să se facă mai întâi
recunoaşterea sentinţei de divorţ pe teritoriul României. Recunoaşterea se face la
Tribunalul competent, la ultimul loc de domiciliu avut în ţară.
3. In cazul în care căsătoria anterioară a fost în străinătate şi nu a fost transcrisă în
registrele româneşti, iar divorţul s-a pronunţat de către o instanţă străină, se vor depune şi
actele pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ sunt necesare atât certificatul de
căsătorie cât şi sentinţa de divorţ, în original, copie xerox şi traducere în limba română
autentificată.
4. In cazul în care căsătoria a fost transcrisă în registrele române, iar ulterior a intervenit
divorţul pronunţat în străinătate, se va solicita mai întâi înscrierea menţiunii de divorţ pe
actul de naştere, respectiv pe actul de casatorie. Solicitarea se face la primăria unde se
află actul de naştere sau la primaria unde s-a inregistrat transcrierea casatoriei.

