
ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI 

 Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie ( F-14CS ).  

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la Primăria 

Grozeşti în biroul secretarului . Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin 

reprezentanţă .( prin alte personae ) 

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente): 

 persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită; 

 rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un 

părinte comun; 

 adoptator şi adoptat; 

 adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv; 

 curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei; 

 persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu; 

 persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc 

pedeapsa; 

 persoane de acelaşi sex. 

Tinerii vor prezenta secretarului  următoarele acte   obligatorii  

 actele de identitate a viitorilor soţi ( buletinele valabile ) în original şi copie-xerox; 

 certificatele de naştere a viitorilor soţi  în original şi copie-xerox; 

 se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei 

                   şi după caz: 

 dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare ( certificatul de divorţ  

                                         Modul de încheiere a căsătoriei 

  Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de 

căsătorie. Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în 

acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexînd actul prin care se confirmă motivul 

urgentării. 

Termenii şi costurile  serviciilor 

         

                              Denumirea serviciilor 

Costul serviciilor 

   lei 

Înregistrarea căsătoriilor în incinta primăriei în zile de lucru 100,0 

Înregistrarea căsătoriilor cu deplasare la domiciliu, casa de cultură etc. în zile de lucru 150,0 

Înregistrarea căsătoriilor  în zile  de odihnă şi sărbători în incinta primăriei sau cu 

deplasare în teritoriu 

 

300,0 

Înregistrarea căsătoriilor  în zile  de odihnă şi sărbători  cu deplasare din teritoriu 

 

1000 

 Înregistrarea căsătoriilor  în regim de urgentă : 

 În 24 ore 

 În 5 zile 

 Pînă la 10 zile  

 Pînă la 25 zile 

 

2500 

1500 

1000 

500 

 

http://www.stare-civila.gov.md/userFiles/file/modelecereri/F-14CS.pdf

