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       ROMÂNIA                                                               Anexă la declaraţia de căsătoria 

      JUDEŢUL BIHOR                                                       nr. _________ din _________ 

      COMUNA  ________________ 

      Nr. _____________ din ______________ 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

         Subsemnaţii : 

 

Soţul ____________________________________, domiciliat în ___________________  

 Str. ________________________, nr. _________, bl. ___________, sc. ____________, 

et. _________, jud. ______________________, având CNP ______________________, 

legitimat cu ______________, seria ____, nr. ________________,naţionalitate________  

şi doresc/nu doresc să îmi fie înscrisă în act, 

respectiv   

 Soţia ____________________________________, domiciliată în _________________, 

 Str. ________________________, nr. _________, bl. ___________, sc. ____________, 

et. _________, jud. ______________________, având CNP ______________________, 

legitimată cu ______________, seria ____, nr. ________________, 

naţionalitate__________________ şi doresc/nu doresc să îmi fie înscrisă în act. 

  

 Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal, cu privire la falsul în declaraţii 

declarăm pe proprie răspundere cunoscând, că nu ne aflăm în una din următoarele situaţii, 

prevăzute în Codul Civil : 

- nu suntem căsătoriţi la data depunerii actelor; 

- nu suntem rude în linie dreaptă sau colaterală până la al patrulea grad inclusiv; 

- am comunicat reciproc starea sănătăţii noastre; 

- nu suntem alienaţi mintali, debili mintali sau lipsiţi vremelnic de facultăţile 

mintale; 

- nu ne aflăm în una din următoarele situaţii care duc la oprirea căsătoriei ; 

a) între cel care adoptă sau ascendenţii lui, de o parte, şi cel adoptat ori descendenţii 

acestuia, de alta; 

b) între copii celui care adoptă, de o parte, şi cel adoptat sau copii acestuia, de alta; 

c) între cei adoptaţi de aceeaşi persoană. 

- în timpul tutelei , căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră ce se află în 

tutela sa. 

   Totodată menţionăm faptul că nu cunoaştem niciun alt motiv de natură legală 

care să împiedice încheierea căsătoriei .    

 

 

Semnătura soţ  _______________                            Semnătura soţie _______________ 

 

 

Dată în faţa mea ofiţer de stare civilă 

(parafă, ştampilă şi semnătură) 

Data  _____________            


