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R E G U L A M E N T 

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. 
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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 500 lei pentru oficierea 

căsătoriei în afara sediului Serviciului de stare civilă pentru persoanele cu vârsta 

până la 30 de ani şi care sunt la prima căsătorie sau 1000 lei pentru celelalte cazuri 

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. 


