
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarăre privind instituirea 
taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în alt spaţiu decât cel al sediului 
Serviciului Stării Civile, precum şi pentru oficierea căsătoriilor în zilele de 
vineri după ora 14.00, sâmbăta, duminica din saptămână, inclusiv în zilele 
declarate libere, conform legii, spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, 
unde se află afişat. 
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din 
municipiul Bacău,  vor    putea trimite în scris    propuneri, sugestii sau opinii  
până la data de  25.11.2008, la Primăria Municipiului Bacău, domnului 
cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
       Persoanele interesate să studieze proiectul, pot accesa site-ul 
www.primariabacau.ro , sectiunea Legea 52/2003. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în alt spaţiu decât 
cel al sediului Serviciului Stării Civile, precum şi pentru oficierea căsătoriilor în 

zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, duminica din saptămână, inclusiv în 
zilele declarate libere, conform legii 

 
  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 Având în vedere: 
 

- Prevederile art. 2 lit.”h”, art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal; 
- Prevederile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 
- Prevederile art.27 (1) şi (2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, actualizată; 



 
- Referatul nr. 713397/30.07.2008, al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;  

 
 În baza prevederilor art.36 (2) lit.”d”, alin.(4) lit. „c” şi art.45 (2) lit.”c”  din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi 
ulterior modificată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se instituie taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de 
lucru, respectiv în zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, duminica din săptămână, 
inclusiv în zilele declarate libere conform legii, în cuantum de 100 lei. 
 
Art.2. (1) Se instituie taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în alt spaţiu decât cel 
al sediului Serviciului Stării Civile, la solicitarea expresă a beneficiarilor, în 
cuantum de 500 lei, indiferent de zilele din săptămână. 
         (2) Se exceptează de la plata taxei: 

a) beneficiarii oficierii căsătoriilor în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bacău; 
b) beneficiarii oficierii căsătoriilor la domiciliul acestora – persoane 

netransportabile, fapt dovedit cu acte medicale legal întocmite; 
  

 
Art.3. Taxele speciale prevăzute la art.1 şi art. 2 din prezenta hotărâre se indexează 
anual cu rata inflaţiei aplicabile în anul fiscal respectiv. 
 
Art.4. Sumele încasate din aceste taxe vor fi virate într-un cont distinct, deschis în 
afara bugetului local şi vor fi folosite, potrivit legii, în exclusivitate pentru  
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stării 
Civile. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru oficierea 

căsătoriilor în alt spaţiu decât cel al sediului Serviciului Stării Civile, precum şi 
pentru oficierea căsătoriilor în zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, 
duminica din saptămână, inclusiv în zilele declarate libere, conform legii 

 
  
 
 
 
         Taxele locale, speciale, constituie sursă de venituri utilizate pentru cheltuielile 
publice, inclusiv în scopul bunei funcţionări a unor servicii publice create în 
interesul persoanelor fizice şi consiliilor locale. 
 La nivelul municipiului Bacău sunt foarte multe solicitări pentru încheierea de 
căsătorii în afara sediului Serviciului Stării Civile la aceeaşi oră sau la ore apropiate, 
în aceeaşi zi, fapt ce conduce la greutăţi în acoperirea şi realizarea actului solemn cu 
personalul – ofiţeri stare civilă precum şi la imposibilitatea deplasării “registrului de 
stare civilă” pentru semnături. 
 Este afectat repetat şi la intervale scurte timpul liber al personalului 
Serviciului Stare Civilă, plata orelor suplimentare este limitată potrivit legii iar 
acordarea în compensare de timp liber corespunzător, nu se poate realiza întrucât se 
perturbează activitatea întregului serviciu. 
 În scopul reglementării acestor situaţii, promovăm proiectul de hotărâre, după 
cum urmează:  
- Se instituie taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în alt spaţiu decât cel al 
sediului Serviciului Stării Civile, la solicitarea expresă a beneficiarilor în cuantum de 
500 lei, indiferent de zilele din săptămână. 
      Se exceptează de la plata taxei: 

a)–Beneficiarii oficierii căsătoriilor în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bacău; 
b)–Beneficiarii oficierii căsătoriilor la domiciliul acestora – persoane 
netransportabile, fapt dovedit cu acte medicale legal întocmite; 

- Se instituie taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru, 
respectiv în zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, duminica din săptămână, 
inclusiv în zilele declarate libere conform legii, în cuantum de 100 lei. 



 
- Taxele speciale prevăzute mai sus se indexează, ajustează, actualizează anual faţă 
de rata inflaţiei aplicabile în anul fiscal respectiv. 
 Facem precizarea că proiectul de hotărâre propus se încadrează în dispoziţiile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( art.2, lit. „h”, art. 282 şi N.M. aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004), a Legii nr. 215/2001, privind administaţia publică locală 
republicată, completată şi ulterior modificată ( art. 36 (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „c”, 
art. 45 alin. (2) lit. „c”, precum şi în prevederile art. 49 din Tratatul de constituire al 
Comunităţilor Europene, cu referire la dreptul de practicare a serviciilor în afara 
graniţelor, libera circulaţie a serviciilor reprezentând una dintre cele 4 libertăţi 
fundamentale, esenţiale pentru buna funcţionare a Pietei Interne a Uniunii Europene. 
 Potrivit art. 6 coroborat cu art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, autoritatea publică a municipiului 
Bacău a întreprins măsuri de consultare a cetăţenilor în procesul de elaborare a 
proiectului de hotărâre supus spre adoptare. 
 Faţă de acestea, rog Consiliul Local sl Municipiului Bacău să adopte proiectul 
de hotărâre aşa cum a fost redactat şi prezentat. 
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RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul privind instituirea taxei speciale pentru oficierea 

căsătoriilor în alt spaţiu decât cel al sediului Serviciului Stării Civile, precum şi 
pentru oficierea căsătoriilor în zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, 
duminica din saptămână, inclusiv în zilele declarate libere, conform legii 

  
 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind 
aprobarea Codului Fiscal „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 
interesul persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”, care potrivit 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale vor fi virate într-un cont distinct, 
deschis în afara bugetului local şi vor fi folosite, potrivit legii, în exclusivitate pentru  
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stării 
Civile. 
 Analizând prezentul proiect de hotărâre, constatăm că acesta este întocmit cu 
respectare dispoziţiile legale în vigoare şi avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
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                                                  REFERAT 
 

          Popa Dumitru, Director Adjunct la S.P.C.L.E.P. refer: 
La nivelul municipiului Bacău sunt multe solicitări pentru încheierea de 

căsătorii în afara sediului Serviciului Stării Civile la aceeaşi oră sau la ore apropiate, 
în aceeaşi zi, fapt ce conduce la greutăţi în acoperirea şi realizarea actului solemn de 
autoritate cu personalul – ofiţeri stare civilă, precum şi la imposibilitatea deplasării 
“registrului stare civilă” pentru semnături. 

Este afectat frecvent şi la intervale scurte timpul liber al personalului 
Serviciului Stare Civilă, plata orelor suplimentare este limitată potrivit legii iar 
acordarea în compensare de timp liber corespunzător nu se poate realiza întrucât se 
perturbează activitatea întregului serviciu. 

Pentru reglementarea acestor situaţii propun promovarea unui proiect de 
hotărâre după cum urmează: 
- Se instituie taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în alt spaţiu decât cel al 
sediului Serviciului Stării Civile, la solicitarea expresă a beneficiarilor în cuantum de 
500 lei, indiferent de zilele din săptămână. 
         Se exceptează de la plata taxei: 

a)–Beneficiarii oficierii căsătoriilor în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bacău; 
b)–Beneficiarii oficierii căsătoriilor la domiciliul acestora – persoane 
netransportabile, fapt dovedit cu acte medicale legal întocmite; 

- Se instituie taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru, 
respectiv în zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, duminica din săptămână, 
inclusiv în zilele declarate libere conform legii, în cuantum de 100 lei. 
- Taxele speciale prevăzute la li. „a” şi „b”  se indexează, ajustează, actualizează 
anual faţă de rata inflaţiei aplicabile în anul fiscal respectiv. 
         Precizez faptul că proiectul de hotărâre propus se încadrează în dispoziţiile 
Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal (art. 2, lit. „h”, art. 282 şi N.M. aprobate 
prin H. G. Nr. 44/2004), Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală 
republicată, completată şi ulterior modificată  ( art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. 
„c”, art.45 alin. (2) lit. „c”), precum şi în prevederile art. 49 din Tratatul de 
Constituire a Comunităţilor Europene, cu referire la dreptul de practicare al 



 
serviciilor în afara graniţelor, libera circulaţie a serviciilor reprezentând una din cele 
4 libertăţi fundamantale a Pieţei Interne a Uniunii Europene. 
        Faţă de cele ce preced, rog Primarul Municipiului Bacău, să analizeze şi să 
supună pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău proiectul de 
hotărâre, potrivit prezentului referat. 
        Potrivit art. 6 coroborat cu art. 1 şi art. 2 din legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, consider că trebuie întreprinse 
măsuri de consultare a cetăţenilor în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre 
propus. 
 
   
  
 

  
 
 
 
 

DIRECTOR ADJUNCT,  
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