
 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                   PROIECT                           
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                 
Nr. 355/24.05.2021 
  
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului            
Serviciului de Stare Civilă Sector 6, precum și a instituirii taxelor speciale                              

pentru acest serviciu 
 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. ED2271/25.05.2021 al Direcției Locală de 
Evidență a Persoanelor Sector 6 și Referatul de aprobare al consilierilor locali Alexandru Gâdiuță, 
Marius Ungureanu și Gicu Zainea; 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;
 În conformitate cu prevederile: 
- art. 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- art. 30 alin. (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- art. 24 alin. (1) – (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- art. 44 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuțiilor 
privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, 
contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe 
speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și 
regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor 
publice de interes local; 

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE:        
 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului 
de Stare Civilă Sector 6 prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Se aprobă instituirea taxei speciale în cuantum de 300 lei pentru oficierea 
căsătoriilor în spații special amenajate de către instituțiile administrației locale a Sectorului 6, 
altele decât sediul Serviciului de Stare Civilă Sector 6, a taxei de 1000 lei pentru oficierea 
căsătoriilor în alte spații de pe raza Sectorului 6, conform regulamentului de aplicare prevăzut în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Taxele se constituie venit la bugetul local 
al Sectorului 6.  
 



 

 

 
 
 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, 
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 
6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    AVIZEAZĂ 
                                                                                pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 

                                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                             Secretarul General al Sectorului 6,                              
 
          
                                                                                                       Demirel Spiridon                                              
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Data: 
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Referat de aprobare 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în 
afara sediului Serviciului de Stare Civilă Sector 6  precum și a instituirii taxelor speciale 

pentru acest serviciu 
 

 
Căsătoriile civile sunt oficiate în România conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată şi actualizată. 
În Sectorul 6 acestea se desfășoară la sediul Stării Civile din Strada Drumul Sării nr. 85, Sector 6, 
București. 
Anual sunt oficiate în Sectorul 6 aproximativ 1-2 mii de căsătorii: 
- 1206 căsătorii în anul 2020 
- 1942 căsătorii în anul 2019 
- 2204 căsătorii în anul 2018 
În urma modificărilor legislative din anul 2020  există posibilitatea ca oficierea căsătoriilor să se 
desfășoare și în alte spații decât sediile primăriilor sau ale serviciului de stăre civila. 
Acest lucru s-a pus deja în aplicare în alte localități, implementarea serviciului fiind însoțită în 
general de instituirea unei taxe. Spre exemplu în:  

1) Oradea: 
“- taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea 
(vineri)     -  60 lei 
Taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea 
(sâmbăta) - 250 lei 
- taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea 
(duminica) - 250 lei 
 - taxă pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare la oficierea căsătoriilor în alte locaţii 
decât Cetatea Oradea -1000 lei 
- taxă specială permisiune foto/ video la căsătorie - 50 lei.”1 

2) Iași: 
“- taxă procesare dosar (ex.eliberare duplicat/Anexa 24/Anexa 9/alte dovezi, etc) - 9  
  - oficiere căsătorie în ziua de sâmbătă   -  74 lei 
  - oficiere căsătorie în ziua de duminică - 194 lei”2 

3) Arad: 
“- Sala de Căsătorii din incinta Serviciului Stare Civilă 
SÂMBĂTA 100 lei + 15 lei – dreptul de a fotografia în sală + 20 lei dreptul de a înregistra 
video căsătoria 

- Sala intrare Primăria Arad  SÂMBĂTA – 100 lei 
Sala festivă " REGELE FERDINAND" din clădirea Primăriei mun. ARAD 
VINERI – 500 lei SÂMBĂTA – 600 lei”3 

 
În Sectorul 6 sunt primite frecvent întrebări din partea cetățenilor în legătură cu posibilitatea 
oficierii de căsătorii în alte spații decât cel amenajat în prezent la sediul Serviciului de  Stare Civilă 
Sector 6. Crearea unui cadru clar pentru acest tip de oficieri este un pas necesar pentru a  aduce 
un plus de mulțumire în rândul cetățenilor care apelează la serviciile Direcției Locale de Evidență 
a Persoanelor.  
Contextul pandemic în care ne aflăm de mai bine de un an a impus și administrației locale să își 
adapteze serviciile astfel încât să fie reduse riscurile de îmbolnăvire.  

 
1 Evidența Persoanelor Oradea: https://new.evp-oradea.ro/taxe-starea-civila 
 
2Direcția Locală de Evindeța Persoanelor Iași: https://www.dlep-iasi.ro/comunicate-de-
presa/modificari-taxe-buletine-starea-civila--281.html  
3 Evidența Persoanelor Arad: https://evp-arad.ro/casatorii/inregistarea-casatoriei 
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Prin specificul lor, căsătoriile sunt în general evenimente ce implică prezența unui număr ridicat 
de participanți. Oficierea căsătoriilor în spații deschise, special amenajate în acest scop poate să 
contribuie inclusiv la o reducere a riscului de contaminare cu virusul Sars-Cov 2.  
 
Având în vedere aceste aspecte, vă propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de 
Stare Civilă Sector 6 precum și a instituirii taxelor speciale pentru acest serviciu. 
 

 
Consilieri Locali:  
Alexandru Gâdiuță 
Marius Ungureanu 
Gicu Zainea 
 
 
 
 



 

 

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 
Direcția Generală de Taxe și Impozite Sector 6 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civilă Sector 6  precum și a 

instituirii taxelor speciale pentru acest serviciu 

       În ultimii ani s-au înregistrat foarte multe solicitări venite din partea viitorilor soţi care 
doresc oficierea căsătoriilor în alt spaţiu decât cel al Serviciului de Stare Civilă din Dr. Sării nr. 
85 sector 6, care este special destinat acestui scop. Crearea unui cadru clar pentru acest tip de 
oficieri este un pas necesar pentru a  aduce un plus de mulțumire în rândul cetățenilor care 
apelează la serviciile Direcției Locale de Evidență a Persoanelor.         

Contextul pandemic în care ne aflăm de mai bine de un an a impus și administrației locale 
să își adapteze serviciile astfel încât să fie reduse riscurile de îmbolnăvire.  

Prin specificul lor, căsătoriile sunt în general evenimente ce implică prezența unui număr 
ridicat de participanți. Oficierea căsătoriilor în spații deschise, special amenajate în acest scop 
poate sa contribuie inclusiv la o reducere a riscului de contaminare cu virusul Sars-Cov 2.  

      Este de precizat faptul că declaraţia de căsătorie se poate face personal de către 

viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, 

după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre viitorii 

soţi [art. 24 alin. (1) coroborat cu art. 25 alin. (1) din L. nr. 119/1996 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi art. 280 alin. (1) din Codul civil]. Prin excepţie 

de la prevederile de mai sus, căsătoria poate fi încheiată la serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât 

cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu 

aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria, 

situaţie în care declaraţia de căsătorie se face la serviciul public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria din raza acelei  unităţi 

administrativ-teritoriale [art. 24 alin. (3) din L. nr. 119/1996 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare].  

 Anual sunt oficiate în Sectorul 6 aproximativ 1-2 mii de căsătorii de către angajaţii de la 
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 – Serviciul de Stare Civilă. Angajații oficiază 
căsătorii sâmbătă, duminică şi de sărbători legale.  
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În perioada 2018-2020 s-au oficiat : 

1206 căsătorii în anul 2020 

1942 căsătorii  în anul 2019 

2204 căsătorii în anul 2018 

În urma modificărilor legislative din anul 2020, există posibilitatea ca oficierea 
căsătoriilor să se desfășoare și în alte spații decât sediile primăriilor sau ale Serviciului de Stare 
Civilă. 

Acest lucru s-a pus deja în aplicare în alte localități, implementarea serviciului fiind însoțită 
în general de instituirea unei taxe. Spre exemplu în:  

1) Oradea: 
“-taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea 
(vineri)      -  60 lei 

Taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea 
(sâmbăta) - 250 lei 

-taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea 
(duminica) - 250 lei 

 -taxă pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare la oficierea căsătoriilor în alte locaţii 
decât Cetatea Oradea -1000 lei 

-taxă specială permisiune foto/ video la căsătorie - 50 lei.”1 

2) Iași: 
“- taxă procesare dosar (ex.eliberare duplicat/Anexa 24/Anexa 9/alte dovezi, etc) - 9  

- oficiere căsătorie în ziua de sâmbătă -   74 lei 

- oficiere căsătorie în ziua de duminică - 194 lei”2 

3) Arad: 
“- Sala de Căsătorii din incinta Serviciului Stare Civilă 

 

 
1 Evidența Persoanelor Oradea: https://new.evp-oradea.ro/taxe-starea-civila 

 

2Direcția Locală de Evindeța Persoanelor Iași: https://www.dlep-iasi.ro/comunicate-de-
presa/modificari-taxe-buletine-starea-civila--281.html  
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SÂMBĂTA 100 lei + 15 lei – dreptul de a fotografia în sală + 20 lei dreptul de a 
înregistra video căsătoria 

- Sala intrare Primăria Arad  SÂMBĂTA – 100 lei 
Sala festivă " REGELE FERDINAND" din clădirea Primăriei mun. ARAD 

VINERI – 500 lei SÂMBĂTA – 600 lei”3 

      Potrivit art. 20 din O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare,” finantarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice 

comunitare de evidenta a persoanelor, care funcționează ca institutii publice cu personalitate 

juridică, se asigură din venituri proprii și subventii de la bugetele locale.” 

      Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare provin din sumele încasate 

din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate 

în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor 

referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări (art. 21 din O.G. 

84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare).  

      Conform art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, pentru 

funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale, care se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau 

serviciul public de interes local.  

      Conform art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea 

unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile 

locale, aprobă taxe special, al căror cuantum se stabileşte anual, cu precizarea că 

veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 

efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi 
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

      Conform art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (astfel cum a fost 
modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 13 din 7 martie 2011) taxele speciale se fac  

 
3 Evidența Persoanelor Arad: https://evp-arad.ro/casatorii/inregistarea-casatoriei 
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venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 

beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  

      Având în vedere şi dispoziţiile H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea programului 
pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, precizăm că cerinţele 
specifice activităţii Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 necesită 
introducerea unor taxe speciale, pentru dotarea serviciului cu tehnica necesară pentru 
funcţionarea în parametrii corespunzători.  

Cererile de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civilă Sector 6 se 
depun cu 20 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la Primăria Sectorului 6.  Rezoluția 
cererii este comunicată solicitanților, iar în cazul aprobării aceasta va fi transmisă către Serviciul 
de Stare Civilă urmând să facă parte din dosarul de căsătorie. În cazul rezoluției favorabile la 
cererea,  solicitanții vor achita taxa aferentă către Direcția Generale de Impozite și Taxe Locale 
Sector 6 și vor transmite chitanța către Serviciul de Stare Civilă. 

Dacă din motive obiective, Primarul sau ofițerul de stare civilă nu va putea oficia 
căsătoria, taxa se returnează plătitorilor în conformitate cu prevederile legale,  iar căsătoria va fi 
programată și se va încheia la sediul Serviciului de Stare Civilă Sector 6.  

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul Sectorului 6 sau un ofițer de 
stare civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă Sector 6 va prelua și transporta registrele și 
certificatele de căsătorie de la sediul Serviciului Stare Civilă Sector 6 la și de la locul stabilit. 
Transportul va fi asigurat de Primăria Sector 6. Pentru asigurarea securității documentelor și 
registrelor de stare civilă, pe parcursul deplasării ofițerul de stare civilă va fi însoțit de un polițist 
din cadrul Poliției Locale Sector 6.  

În consecinţă, în temeiul actelor normative invocate, propunem aplicarea    
următoarelor taxe speciale:  
-  taxa specială în cuantum de 300 lei pentru oficierea căsătoriilor în spații special amenajate de 

către instituțiile administrației locale a Sectorului 6, altele decât sediul Serviciului de Stare Civilă 
Sector 6,  

- taxa de 1000 lei pentru oficierea căsătoriilor în alte spații de pe raza Sectorului 6, conform 
regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civilă 
Sector 6. Taxele se constituie venit la bugetul local al Sectorului 6.  

 Având în vedere cele de mai sus, propunem spre analiză proiectul de hotărâre privind 

aprobarea  Regulamentului  pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare  
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Civilă Sector 6  precum și a instituirii taxelor special pentru acest serviciu, iar dacă se 
consideră oportun şi spre aprobare.  
   

 

Director Executiv,                                                                 Director General, 

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6               Direcția Generală de Taxe și  

  Anghel  Doru                                  Impozite Locale Sector 6       

                                                                                                     Văideanu Alin Mihai                                               
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