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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
instituirea, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe
anul 2021 a taxei de oficiere a căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile
publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi

Cadrul legal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art.87 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
H.G nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
H.C.L. nr. 643/2004 privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
H.C.L.nr.387/2005 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor ca serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea
Consiliului Local Braşov;
art.484 alin(1) și art.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
art.2 alin.(2) – alin.(5), art.27 și art.30 alin.(2) și alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.24/2000 privind tehnica legislativă pentru elaborarea actelor administrative;
Legea nr.47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
Îndumarea nr.1/18.01.2021 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administratrea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor interne, cu privire la încheierea
căsătoriilor în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
sau, după caz, al primăriei competente, comunicată prin adresa nr.3365378/01.02.2021.

Având în vedere următoarele prevederi legale:
- Articolul unic din Legea nr.47 din 03.04.2020, alineatul (2) al articolului
24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică, având următorul cuprins:
"(2) Căsătoria se poate încheia şi în afara sediului serviciului
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public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al
primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile,
muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu
aprobarea primarului."
-

art.44 alin.1 lit. a) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă, cu modificări, aprobată prin HG nr.64/2011:
” (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”;

-

art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, potrivit
căruia,
„Art.20
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care
funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, se
asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale.”,

-

art.2 pct.55 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, potrivit căruia
„Art.2 pct.55
Taxa este definită ca fiind “suma platită de o persoană fizică sau
juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către
un operator economic, o instituţie publică ori un serviciu
public”,

-

art.87 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit căruia:
„În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative
ale administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să
perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.”,

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,
aprobat prin H.C.L. nr. 714 din 01 noiembrie 2019, activitatea Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor „se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii”,
Văzând că în multe localități din țară a fost adoptată o asemenea taxă ( Constanța-1500 lei,
Iași - 1.013 lei, Bacău- 1000 lei, Deva-1000 lei, Oradea - 1.000 lei, Avrig- 1.000 lei);
Având în vedere că pentru funcționarea serviciilor publice locale create în interesul
persoanelor fizice și juridice, consiliile locale pot adopta taxe , iar veniturile obținute din acestea
se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare.
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Propunem promovarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local
Brașov având ca obiect, instituirea la nivelul Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2021, a taxei pentru oficierea
căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile,
muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, , după cum urmează:
Valoare

Denumire taxă

lei

Taxă privind oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției cum ar fi grădinile
publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber

1.000

Taxa propusă în vederea aprobării plătită în beneficiul Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor Braşov va fi evidenţiată într-un cont special deschis, aceasta devenind
venit propriu, urmând a fi gestionată în condiţiile legii.
Menționăm că anterior supunerii aprobării Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local
susmenționat, acesta a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brașov,
respectiv http://www.brasovcity.ro , a fost publicat în presa locală și a fost afișat la sediul
instituției într-un spațiu accesibil publicului în vederea formulării de observații, sugestii sau opinii
de către cetățeni sau de asociațiile legal constituite cu privire la proiectul de act normativ,
conform prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.
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