
 
                                                                                                        ANEXA  

                                                                                                            la H.C.L. Sector 6 nr. .........../....... 
 
 

Regulamentul pentru  oficierea căsătoriilor  în afara sediului  
Serviciului de Stăre Civila Sector 6  

 
 Art. 1.  Primăria Sectorului 6 și Serviciul de Stare Civilă Sector 6 organizează procesul de oficiere 
a căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civilă Sector 6 în conformitate cu prevederile          
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și actualizată. Prezentul Regulament nu 
afectează posibilitatea oficierii casătoriilor la sediul Serviciului de Stare Civilă Sector 6, pentru care nu 
se percepe taxa.   
 Art. 2. Căsătoriile pot fi oficiate în următoarele categorii de spații, fiecare dintre ele având un 
regim diferit de taxare, după cum urmează: 

1. Spații de oficiere special amenajate de către instituțiile administrației locale a Sectorului 6, altele 
decât sediul Serviciului de Stare Civilă - taxă 300 lei. 

2. Spații de pe raza Sectorului 6, precum grădini publice, parcuri, muzee şi alte locuri în aer liber 
pentru care există solicitări din partea cetățenilor ce doresc oficierea căsătoriei în aceste          
spații  - 1000 lei. 

  (1). Persoanele care se încadrează în prevederile art.  485 alin. (1) lit. f)  din Legea nr. 227/2005 
privind Codul Fiscal sunt scutite de la plata taxelor prevazute la Art. 2.  
  (2). Autorizațiile, avizele, sau orice alte formalități necesare pentru asigurarea oficierii căsătoriilor 
în spațiile menționate la Art. 2, alin 2) revin în sarcina solicitanților. 
   Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele 
de stare civilă, republicată, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București va aproba cererile de oficiere 
a căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Sectorului 6. 
 Art. 4. Spațiile special amenajate pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare 
Civilă Sector 6 și programul de oficiere a căsătoriilor va fi stabilit de către Serviciul de Stare Civilă din 
cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6 și va fi afișat pe site-ul propriu și în punctele 
special amenajate în acest sens.   
 Art. 5. 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.  
 Art. 6. În cazul rezoluției favorabile la cererea prevăzută la Art. 5, solicitanții vor achita taxa 
aferentă către Direcția Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și vor transmite chitanța către 
Serviciul de Stare Civilă. 
 Art. 7. 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.  
 Art. 8. 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.  
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