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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul 

Săcele pentru anul 2021 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de  _________, 

   Analizând Referatul de aprobare nr.22834 din 10.03.2021 al inițiatorului - Primar  ing. Popa 

Virgil, precum și necesitatea și obligativitatea aprobării taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în 

zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, precum și a taxei speciale de oficiere a căsătoriilor în 

afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la 

cererea viitorilor soți, cu aprobarea conducerii instituției; 

 Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 

H.G.nr.64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dspozițiilor în materie 

de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L nr. 86/26.03.2020  

pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele;  

             În temeiul art.87 alin.(3), art. 129, alin. (1) alin.(2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.c) alin. (7) lit.s), 

art. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit.c); art 196 alin. (1) lit. a) și art. 243, alin. 

(1), lit. a) din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1: Se aprobă taxele speciale de oficiere a căsătoriilor în zilele de repaus săptămânal și 

sărbători legale, precum și a taxei speciale de oficiere a căsătoriilor în afara sediului instituției, cum 

ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, în 

municipiul Săcele, pentru anul 2021, cu aprobarea primarului, după cum urmează: 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă  100 lei 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de duminică  150 lei 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sărbători legale 150 lei 

- Pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, 

cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte 

locuri în aer liber               1.000 lei 

 

     Art.2: Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice altă dispoziție contrară se revocă. 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA :1,2,3,4 
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     Art.3: Primarul Municipiului Săcele prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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