REGULAMENT
PRIVIND PROGRAMAREA CĂSĂTORIILOR ON LINE

Serviciul Stare Civilă pune la dispoziția persoanelor care urmează să se
căsătorească, serviciul de programare a căsătoriei civile online, pe site-ul
www.primarie3.ro.
Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca
ambii soți să se prezinte în termenul legal, în fața ofițerului de stare civilă, pentru a
completa declarația de căsătorie și a prezenta actele necesare prevăzute de
L
nr. 119/1996 r².
Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de accord
cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile L nr. 677/2001.
Programarea datei și orei ceremoniei se poate face online doar în cazul
căsătoriilor încheiate între cetățeni români sau între un cetățean român și unul străin.
Unul dintre soți trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 3.
Pentru căsătoria dintre cetățenii străini, rămâne necesară întâlnirea cu ofițerul
de la ghișeu deoarece programul electronic nu poate verifica CNP-ul acestora.
În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin informații privind actele
necesare se obțin exclusiv la sediul Serviciului de Stare Civilă, Bld. Mircea Vodă
nr. 5, sector 3, București.
Pentru a face rezervarea, tinerii vor completa data și ora la care doresc să aibă
loc cununia civilă și vor specifica un număr de telefon și o adresă de e-mail pentru
confirmare. Formularul electronic solicită completarea numelui, adresei și CNP-ului
fiecăruia dintre soți. După rezervare tinerii vor primi un e-mail pe adresa specificată
cu confirmarea programării și li se indică data la care trebuie să se prezinte la
ghișeele Serviciului Stare Civilă pentru depunerea actelor.
Rezervarea online se face începând cu data de 01 a fiecărei luni pentru luna
curentă respectiv pentru luna următoare.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior
prin acte normative ca zile în care nu se desfașoară activitate de lucru cu publicul.
Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare la condițiile de programare în vederea
depunerii dosarului duce la anularea rezervării .
După rezervarea datei și orei căsătoriei, tinerii trebuie să se prezinte la ghișeu
pentru a depune actele necesare,astfel :
 Pentru cei care au obținut rezervare de luni până joi, dosarul se va
depune cu 14 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei.
(Exemplu: pentru miercuri 14 februarie 2018, actele se vor depune pe
data de joi 01 februarie 2018).
 Pentru cei care au obținut rezervare pentru vineri, dosarul se va depune
cu 12 zile înainte de data oficierii căsătoriei.
(Exemplu: pentru vineri 23 februarie 2018, actele se vor depune pe data
de 12 februarie 2018).
 Pentru cei care au obținut rezervare pentru sâmbătă, dosarul se va
depune cu 13 zile înainte de data oficierii căsătoriei.
(Exemplu: pentru sâmbătă 17 februarie 2018, actele se vor depune pe
data de 05 februarie 2018).

