
Casatoria se încheie la sediul Starii Civile - Primăria Alexandria doar în cazul în 
care unul dintre soti are viza de resedinta sau domiciliul stabil în Municipiul  
Alexandria. 
 
Actele pentru încheierea casatoriei trebuie depuse cu minim 10 zile si maxim 14 zile 
calendaristice înainte de oficierea casatoriei. 
 
Dosarul de casatorie va cuprinde urmatoarele documente:  

• declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti în scris, în fata 
ofiterului de stare civila ; 

• Actele de identitate ale viitorilor soti(original si copie); 
• Certificatele de nastere ale viitorilor soti(original si copie); 
• Certificatele prenuptiale ale viitorilor soti, eliberate de medicul de familie cu 

maxim 24 ore înainte de data depunerii; 
• Copii xerox dupa actele de identitate a doi martori(persoane cu vârsta peste 18 

ani, care sa fie prezente la data încheierii casatoriei); 
• Timbru fiscal de 1 leu RON ; 
• Dupa caz, dovada desfacerii casatoriei anterioare(sentinta de divort ramasa 

definitiva în copie); 
• Dupa caz, certificatul de deces al fostului sot / sotie si certificatul de casatorie cu 

sotul defunct; 
• Pentru cetatenii straini mai sunt necesare urmatoarele documente: 

o pasaport(original si copie); 
o certificat nastere - tradus si legalizat la un birou notarial de pe teritoriul 

României; 
o un document care sa ateste domiciliul din strainatate al cetateanului sau 

declaratie pe propria raspundere la un birou notarial din România ; 
o adeverinta de cutuma - dovada eliberata de misiunea diplomatica a statului 

strain de pe teritoriul României  
• *Art.29 din Codul Familiei precizeaza optiunile privind numele purtate de soti 

dupa casatorie. 
• *În cazul casatoriei dintre un cetatean italian si unul român viitorii soti îsi vor 

pastra numele; 
• *În conformitate cu art.32 din Legea 119/1996 privind actele de stare civila ”la 

încheierea casatoriei între cetatenii straini sau între acestia si cetateni români, daca 
nu cunosc limba româna, precum si în cazul în care unul sau ambii soti sunt 
surdomuti, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces 
verbal”. 

• * La data oficierii, viitorii soti si martorii desemnati au obligatia de a prezenta 
actul de identitate original si valabil; 

 
 
 
 



 


