STAREA CIVILA
Informaţii generale despre căsătoria civilă

- Căsătoria se încheie la sediul Serviciului de Stare Civilă CLEJA dacă cel puţin unul
dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în comuna CLEJA.
- Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte,
termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi
ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de , 23 august 2015 puteţi
depune dosarul în data de , 14 august 2015
- Căsătoria se poate încheia înaintea implinirii termenului de 10 zile pentru motive
temeinice, cu încuviinţarea primarului .
- Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu
aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea
termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reînoirea
certificatelor medicale referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.
- Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la
data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura
medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu
modificări sau ştersături.
- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la
primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot
opta între:
-

1. Regimul comunităţii legale
2. Regimul separaţiei de bunuri
3. Regimul comunităţii convenţionale
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al
comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către
un notar public.
- La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul
de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.
- Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care
au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de
stare civilă.

Decese

Înregistrare deces produs în comuna CLEJA

TERMEN DE ÎNREGISTRARE
Înregistrarea se face în termen de 3 zile de la data decesului.
Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se
face declaraţia.
Dacă s-a depăşit acest termen sau cauza decesului se datorează unei
sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea decesului se
face cu aprobarea Parchetului.
ACTE NECESARE
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care
trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului
care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată
cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
b) actul de identitate al decedatului şi copie xerox ;
c) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
d) livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 50 de ani;
e) actul de identitate al declarantului şi copie xerox.

