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HOT ĂRÂREA NR.86 
din 04 Septembrie 2012 

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 106 din 29.12.2011 şi aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea taxei de oficiere a căsătoriei 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşu lu i Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Biroului Impozite ş i Taxe locale; 
• Referatul nr.8458t24.08.2012 al S.P.C.L.E.P.- compartiment stare civi la : 
• Prevederile art..~82 alin.(1) din Legea nr. 571/2003- Codul Fiscal cu modificarile şi completarile 

ulterioare; } 
• Prevederile art. 5 alin.(1) si alin. (2) precum ş i art.20 alin (1) lit. b, art.30 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale,cu modificarile şi completarile ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.119/1996- cu privire la actele de stare civila, republicata,cu modificarile şi 

completarile ulterioare; 
• Hotarârea Consiliului local al oraşului Buftea nr. 07 din 03 Februarie 2012 privind modificarea ş i 

completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 106 din 29.12.2011 privind nivelurile pentru valori le 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum ş i amenzile 
aplicabile în anul fiscal 2012; 

• Avizul comisiei juridice şi de disciplina, avizul comisiei pentru activitati economice şi financiare; 
In temeiul art. 27, 36 alin.(4) lit.c şi alin.(6) lit.a, pct.19 şi al art.45 alin . (2) lit.c, din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile şi completari le ulterioare, 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. lncepând cu data prezentei se aproba modificarea şi completarea secţiu n ii « Alte 
taxe locale » pct.5 « Taxa pentru oficierea căsătorii/ar În spatiul public special amenajat » din 
Anexa la H.C.L.nr.106 din 29.12.2011 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ş i 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi le aplicabile în anul fiscal 2012, 
astfel cum a fost modificata şi completata prin Hotarârea nr. 07 din 03 Februarie 2012 în sensul 
modificarii cuantumului taxei de casatorie, diferenţiata în funcţie de locul, ziua ş i ora oficierii şi va 
avea următorul conţinut: 

5. « Taxa pentru oficierea căsătoriilor În spaţiul public special amenajat» 
a) pentru zilele lucrătoare, În orele de program normal de lucru, oficierea căsătorii/ar este 

fără taxă; 
b) pentru oficierea căsătoriei În sediul primăriei la ora oficială 1 O. oo din zilele de Sâmbătă 

Duminică, sau zile/ele declarate ne/ucrătoare taxa este În cuantum de 50 de lei, cu posibilitatea 
optării pentru o altă oră din intervalul orar 08. oo -11. oo, În functie de celelalte programări ; 



c) pentru oficierea căsătoriei În sediul primăriei, În zilele de Sâmbătă sau Duminică ori În 
zilele declarate nelucrătoare, i'n funcţie de celelalte programări, după ora 11. 00, În intervalul orar 
11. oo-16. oo, taxa este În cuantum de 100 de lei. 

d) pentru oficierea căsătoriei În afara sediului serviciului publiclprimăriei,indiferent de 
zi, În funcţie de celelalte programări, taxa este stabilită În funcţie de intervalul orar În cuantum 
de: 

./ În intervalul orar a.oo -11.oo- 200 lei 

./ În intervalul orar 11.oo -16.oo. 400 lei 

Art. 2. (1) lncepând cu data prezentei se aproba Regulamentul privind aplicarea taxei de 
oficiere a casatoriei conform Anexei 1 la prezenta hotarâre. 

(2) La data prezentei, îşi înceteaza aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare cu 
privire la cuantumul taxei de casatorie. 

Art.3 Impotriva acestei hotarâri ,persoanele interesate pot face contestatie în termen de 
15 zile de la publicarea acesteia. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a prevederilor 
prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia primarului oraşu l ui Buftea, serviciilor de specialitate şi · 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 1 
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