
H O T Ă R Â R E nr. 30 

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei pentru oficierea căsătoriei în 
afara sediului Primăriei comunei Padeş 

Consiliul Local al comunei Padeş, judeţul Gorj; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Padeş cu privire la aprobarea 

taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei comunei Padeş; 
- referatul compartimentului de specialitate; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 484 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
- art. 30, alin. (1) din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, 
- art. 44 alin.l lit. a) din II. G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei eu 

privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „ a " .din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

Art . I. Se aprobă Regulamentul de aplicare a taxei pentru oficierea căsătoriei 
în afara sediului Primăriei comunei Padeş, prevăzut în Anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

A r t . 2, Se aprobă taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei 
comunei Padeş, în cuantum de 200 lei. 

Art. 3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului Judeţul Gorj, tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

P R E Ş E D I N T E D E ŞEDINŢĂ 
Consilier, 

Ştefanescu Gabriela 
C O N T R A S E M N E A Z Ă , 

Secretar comună, 
Bivolaru F"rapr>".i-Pompiliu 

Nr. 30 din 18 iulie 2019 
Adoptat cu un număr de 
11 voturi pentru, din totalul de 
12 consilieri în funcţie 



Anexă la H.C.L, Padeş nr. 30/18.07.2019 

R E G U L A M E N T 
de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului 

Primăriei comunei Padeş 

Art. 1. în conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, republicată, numai Primarul comunei Padeş va aproba 
cererile de oficiere în afara sediului Primăriei comunei Padeş. 

Art . 2. Primarul comunei Padeş sau ofiţerii de stare civilă delegaţi vor oficia 
căsătoriile în afara sediului Primăriei Padeş. 

Art . 3. Se oficiază căsătorii în afara sediului Primăriei comunei Padeş în toate 
zilele săptămânii. 

Art. 4» Se oficiază căsătorii în afara sediului în următoarele intervale orare : 
- luni, marţi, miercuri - 17.00 - 19.00 
- vineri - 13.30 - 19.00 
- sâmbăta - 15.00 - 19.00 în funcţie de programul oficierilor de la sediu 
- duminica - 14.00 - 19.00 
Art.5. Intervalul de programare a căsătoriilor este de 45 de minute, timpul 

necesar atât pentru oficiere, cât şi pentru deplasarea până la următoarea locaţie. 
Art . 6. Cererile se depun cu 30 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la 

secretariatul Primăriei comunei Padeş, iar rezoluţia cererii va fi comunicată 
solicitanţilor. 

Art. 7. în cazul rezoluţiei favorabile, solicitanţii vor achita taxa de 200 lei la 
caseria Primăriei comunei Padeş şi vor ataşa chitanţa şi cererea aprobată la dosarul de 
căsătorie. 

Art. 8. Depunerea dosarului de căsătorie se va face cu respectarea prevederilor 
legale în materie. 

Art. 9. Dacă din motive obiective, Primarul comunei Padeş sau ofiţerii de stare 
civilă delegaţi nu vor putea oficia căsătoria, taxa se returnează plătitorilor iar căsătoria 
va fi programată şi se va încheia la sediul. 

Art. 10. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Primarul comunei 
Padeş va fi asistat de un ofiţer de stare civilă din cadrul compartimentului de 
specialitate al primarului care va prelua şi transporta registrele şi certificatele de 
căsătorie de la sediul instituţiei la şi de la locul stabilit . Transportul va fi asigurat de 
primăria comunei Padeş. Pentru asigurarea securităţii documentelor şi registrelor de 
stare civilă, pe parcursul deplasării ofiţerul de stare civilă va fi însoţit de un poliţist 
local din cadrul Serviciului Public Poliţie locală Padeş . 

Art . I I . Excepţie de la plata taxei o fac persoanele care se încadrează în 
prevederile art. 44 (1) lit. (a) a Metodologiei cu privire la aplicarea unitară în materie 
de stare civilă şi fac dovada cu documente justificative că unul dintre soţi se află în 
imposibilitatea a se prezenta la sediul destinat acestui scop. 

Art. 12. Taxa se constituie venit la bugetul local al comunei Padeş. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier, 

Ştefanescu Gabriela J 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar comună, 

Bivolaru Eugshiu-Pompiliu 


