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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA 
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privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul  

Săcele, pentru anul 2021 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al mun.Săcele nr.121 din 29.06.2006 au fost stabilite taxe pentru 

oficierea căsătoriilor în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale după cum urmeză: 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sîmbătă – 50 lei 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de duminică – 70 lei 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sărbători legale 70 lei,  

taxe care nu au fost modificate de la data mai sus menționată.  

 De asemenea, prin articolul unic din Legea nr.47/2020, care a modificat alin.2 al art.24 din Legea 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 

prevede : 

 Căsătoria se poate încheia și în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a 

persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte 

locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, cu aprobarea primarului., iar art.44 alin.1 lit.a din 

Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și 

completările ultrioare, aprobată prin H.G.64/2011, prevede că dosarul actului de căsătorie cuprinde, după 

caz, următoarele documente: a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului 

primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.24, precum și 

documente justificative în susținerea cererii. 

 Văzând și prevederile art.87 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit căruia: 

 În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale 

au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să aprobe bugetele locale unităților 

administrativ-teritoriale, în condițiile legii, 

 Ținând cont de faptul că și în alte localități din țară au fost instituite astfel de taxe, respectiv 

municipiul Brașov – pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta 150 lei, duminica 320 lei, în afara sediului 

1.000 lei, municipiul Bacău – pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta și duminica 100 lei, în afara sediului 

1.000 lei, municipiul Turda – pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta și duminica – 200 lei, municipiul 

Oradea – pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta și duminica 250 lei, în afara sediului 1.000 lei, municipiul 

Constanța – sâmbăta, duminica și sărbătorile legale 350 lei, în afara sediului 1.500 lei,  

 Considerăm că este necesar să fie modificat cuantumul taxelor speciale, care se vor constitui astfel 

venit la bugetul local și propunem aprobarea cuantumului acestora, după cum urmează: 

- Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă – 100 lei, 
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- 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. 

Taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului instituției cum ar fi grădinile publice, parcurile, 

muzeele și alte locuri în aer liber, va fi percepută numai după aprobarea cererii viitorilor soți, de 

către primarul localității. 

Menționăm că prin Îndrumarea nr.1 din 1.02.2021 a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se precizează că dacă textul normativ 

anterior prevedea posibilitatea încheierii căsătoriei în afara sediului serviciului public comunitar local 

de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului, lăsând la 

aprecierea acestuia dacă și unde se putea aplica excepția de la regulă, prin modificările legislative de 

referință, legiuitorul stabilesște exact, clar și fără echivoc, locurile sau locațiile unde este permisă 

căsătoria în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, sau, după caz, al 

primăriei competente, bineînțeles tot cu aprobarea primarului, respectiv: grădinile publice, parcurile, 

muzeele și alte locuri în aer liber, deci locuri care aparțin domeniului public, nu privat. 

 În aceeași îndrumare, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, 

precizează că se impune ca la nivelul fiecărei autorități locale să fie adoptate reguli prin care să se 

asigure securitatea și integritatea registrelor și a certificatelor de stare civilă cu ocazia transportului, 

manipulării și utilizării în contextul aprobării cererilor persoanelor interesate pentru încheierea 

căsătoriei în afara sediului. Măsurile menite să asigure securitatea și integritatea registrelor și 

certificatelor de stare civilă vor viza eliminarea incidenței eventualelor riscuri identificate la nivel local, 

inclusiv a posibilelor riscuri generate de vremea nefavorabilă. 

 

 

   Faţă de cele mai sus prezentate,  propunem, spre analiză şi aprobare  Consiliului Local,  

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul Săcele, 

pentru anul 2021, în forma prezentată. 
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