Câteva click-uri si aveţi posibilitatea să programaţi, într-un mod elegant si modern - direct de
la dumneavoastră de acasă, căsătoria civilă - din punct de vedere al zilei si al orei.
Acest demers se înscrie în tendinţele firești de modernizare ale administraţiei publice locale
din România, cu scopul eficientizării relaţiei autoritate-cetăţean.
Aplicaţia se adresează locuitorilor municipiului Deva si nu numai pentru încheierea căsătoriei
civile între cetăţeni români.
Cei care doresc să se căsătorească își pot programa data și ora atât la ghișeu, cât și on-line, pe
site-ul Primăriei Municipiului Deva: wwwprimariadeva.ro secțiunea Programare on-line
căsătorii.
PROGRAMAREA ON-LINE se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între
cetățeni români. Datorită complexității procedurale, programarea datei și orei căsătoriei cu un
cetățean străin sau între cetățeni străini se face doar la ghișeul de Stare Civilă.
Important! Programarea on-line se va face doar pt oficierea căsătoriilor în Casa Căsătoriilor
Deva, iar pt. căsătoriile în afara sediului, solicitanții sunt rugați să se prezinte la ghișeul Stării
Civile Deva pentru a se informa atât de actele necesare în vederea căsătoriei cât și de
documentele doveditoare pentru incheierea căsătoriei în afara sediului.
Înainte de a iniţia o rezervare recomandăm să

se tină cont de următoarele reguli:

Rezervarea se face cu cel puţin 14 zile înainte de data oficierii căsătoriei.
Într-un interval de 30 minute pot fi programate 2 căsătorii.
Programul de oficieri căsătorii :
LUNI,MARTI,JOI,VINERI între orele 12.00- 16.00
MIERCURI între orele 14.00-16.00
SÂMBĂTĂ între orele 11.00-18.00
Programul informatic pune la dispoziția cetățenilor un calendar electronic, afișând zilele și
orele disponibile pentru oficierea căsătoriei.
Prin continuarea procedurii de rezervare sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Cetățenii vor completa datele necesare realizării rezervării (nume, prenume complet, CNP – cu
mențiunea ca aceste date să fie reale și completate corect pentru a elimina posibilitatea
neînregistrării programării).
Va fi transmis catre cetățean un e-mail de confirmare – de îndată (în 24 de ore în zilele
lucrătoare) pentru confirmarea datei, orei de oficiere și a încheierii căsătoriei programate,
respectiv a documentelor necesare în vederea prezentării cu 10 zile calendaristice (conform
termenelor prezăzute de lege) în vederea depunerii și completării declarației de căsătorie în
fața ofițerului de Stare Civilă și a programul de lucru al Compartimentului de Stare Civilă
Deva. Pe baza acestui e-mail de confirmare, cetățeanul se va putea loga ulterior în aplicatie
pentru verificarea rezervării.
Important!Serviciul on-line de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca
ambii soți să se prezinte în termenul legal de 10 ZILE, în fața ofițerului stării civile

pentru a completa DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE și de a depune actele necesare în
vederea încheierii căsătoriei programate.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 14 iulie 2018 aveţi
obligaţia să depuneţi dosarul și să vă prezentați în mod obligatoriu în fața ofițerului de stare
civilă în ziua de JOI, 5 iulie 2018
Declarația de căsătorie se completează personal de către viitorii soți, în fața ofițerului de
stare civilă – Biroul CĂSĂTORII din cadrul Compartimentului de Stare Civilă Deva.
Detalii privitoare la căsătoria civilă le găsiţi în INFORMAȚII UTILE în vederea încheierii
căsătoriei civile în municipiul Deva pe site-ul oficial al primăriei municipiului Deva
Sediul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva Compartimentul Stare Civilă - pentru depunerea actelor: Municipiul Deva, B-dul 1
Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1, jud. Hunedoara (lângă Primăria Municipiului Deva, clădirea
verde).
Pentru informații suplimentare vă punem la dispoziție numărul de Tel. 0254-216718 Compartimentul Stare Civilă și adresa de e-mail:stare.civila@primariadeva.ro.
Programul de relații cu publicul al Compartimentului Stare Civilă Deva:
Luni 08.30 - 16.30
Marți 08.30 - 16.30
Miercuri 08.30 - 18.30
Joi 08.30 - 16.30
Vineri 08.30 - 16.30
SÂMBĂTĂ program special de la ora 11.00 - 18.00 doar pentru OFICIEREA CĂSĂTORIILOR PROGRAMATE

