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B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
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Nr. 105720 / 23.10.2017

Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Anexei 5 din HCL 410/2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
propuse de catre Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
23.10.2017), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30, la
telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Anexei 5 din HCL nr 410/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și
a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017 propuse de către Direcţia Locală de Evidenţă a
Persoanelor Iaşi
Consiliul Local Municipal Iaşi,
Având în vedere:
iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
referatul de specialitate al Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor Iaşi;
prevederile H.C.L.nr.572/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iasi;
prevederile O.G.nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă
a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.13/2011;
În temeiul art.36 alin.2 lit.a şi alin.3 lit.b şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 5 , respectiv 5.1, prin adăugarea taxei pentru oficierea căsătoriei în
afara sediului Serviciului Stare Civilă.
Art. 2. Anexa nr. 5, respectiv 5.1 este parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 3.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :
Instituției Prefectului Județului Iași
Primarului Municipiului Iași
Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași
Art. 4. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași.
REFERAT DE SPECIALITATE
Având în vedere prevederile art. 484- alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Având în vedere prevederile art.30, alin. (1) din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36, alin. (2) lit. d) și ale alin. (6) lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,
” (2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după
caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.” ;
Având în vedere prevederile art.44 alin.1 lit. a) din H.G. nr. 64/2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificări;
” (1) 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 şi documente justificative în susţinerea
cererii”;
Având în vedere multiplele solicitări de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă precum și
disponibilitatea cetățenilor de a plăti taxă pentru acest serviciu;
Având în vedere că în multe localități din țară a fost adoptată o asemenea taxă ( Constanța-1500 lei, Bacău- 1000 lei,
Deva-1000 lei);
Având în vedere că pentru funcționarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile
locale pot adopta taxe speciale , iar veniturile obținute din acestea se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente de
întreținere și funcționare.
Față de argumentele expuse anterior propunem modificarea și completarea Anexei 5 din HCL nr. 410/2016 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017 prin adăugarea
taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă în cuantum de 1000 lei.
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere prevederile art. 484- alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Având în vedere prevederile art.30, alin. (1) din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36, alin. (2) lit. d) și ale alin. (6) lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,
” (2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după
caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.” ;
Având în vedere prevederile art.44 alin.1 lit. a) din H.G. nr. 64/2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificări;
” (1) 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 şi documente justificative în susţinerea
cererii”;
Având în vedere solicitările de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă precum și disponibilitatea
cetățenilor de a plăti taxă pentru acest serviciu;
Având în vedere că în multe localități din țară a fost adoptată o asemenea taxă ( Constanța-1500 lei, Bacău- 1000 lei,
Deva-1000 lei);
Având în vedere că pentru funcționarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile
locale pot adopta taxe speciale , iar veniturile obținute din acestea se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente de
întreținere și funcționare.
Față de argumentele expuse anterior propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Iași Proiectul de
hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 5 din HCL nr. 410/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017 prin adăugarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriei
în afara sediului Serviciului Stare Civilă în cuantum de 1000 lei.
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Anexa 5 - Taxe speciale
5.1.Taxe propuse la nivelul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

-lei-

Nr.
crt.
0

1
2
3

4

Denumire taxă

Nivelul
taxei
pentru
anul 2017

Nivel
conf.
Legii nr.
227/2015

Nivelul
taxei
propuse
pentru
anul 2017

1

2

3

5

6

Legea
227/2015art.484

Taxă pentru oficierea
căsătoriei sâmbăta
Taxă pentru oficierea
căsătoriei duminica
Taxa procesare dosar (altele
decât cele de naştere,
căsătorie, deces)
Taxă pentru oficierea
căsătoriei în afara sediului
Serviciului Stare Civilă

74

---

97

194

---

255

9

---

12

0

0

1000

Baza legală

Legea
273/2006art.30
Legea
227/2015art.484
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REGULAMENT
de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului
Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași
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 municipiului Iași va aproba cererile de oficiere în afara
sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași, denumit pe scurt S.S.C.
Art. 2. Primarul municipiului Iași va oficia căsătoriile în afara sediului Serviciului Stare Civilă al
Municipiului Iași.
Art. 3. Se oficiază căsătorii în afara sediului S.S.C. în zilele de luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă
și duminică cu excepția cazurilor în care acestea sunt declarate sărbători legale sau zile
nelucrătoare. Nu se oficiază căsătorii în restaurante sau alte locații de alimentație publică.
Art. 4. Se oficiază căsătorii în afara sediului în următoarele intervale orare :
- luni, marți, miercuri
- 17.00 - 19.00
- vineri
- 15.30 - 17.30
- sâmbăta
- 15.00 - 19.00 în funcție de programul oficierilor de la sediu
- duminica
- 14.00 - 16.00
Art.5. Intervalul de programare a căsătoriilor este de 45 de minute, timpul necesar atât pentru
oficiere cât și pentru deplasarea până la următoarea locație.
Art.6. Cererile se depun cu 30 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la secretariatul
primarului mun. Iași. Rezoluția cererii va fi comunicată telefonic solicitanților, iar cererea va fi
ridicată de unul dintre viitorii soți în vederea depunerii acesteia la S.S.C.
Art.7. În cazul rezoluției favorabile, solicitanții vor achita taxa de 1000 lei la casieriile Direcției
Locale de Evidență a Persoanelor Iași, ale Primăriei municipiului Iași sau pe platforma ghiseul.ro
și vor atașa chitanța și 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 municipiului Iași nu va putea oficia căsătoria, taxa se
returnează plătitorilor iar căsătoria va fi programată și se va încheia la sediul S.S.C.
Art.10. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul municipiului Iași va fi asistat de
un ofițer de stare civilă din cadrul S.S.C. care va prelua și transporta registrele și certificatele de
căsătorie de la sediul S.S.C. la și de la locul stabilit . Transportul va fi asigurat de primăria
municipiului Iași. 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 Iași.
Art.11. Taxa se constituie venit la bugetul local al Municipiului Iași.
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