ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civilă
Primarul Orasului Avrig,
Având in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 40.458/21.02.2019 intocmit de Compartimentul
Stare Civilă din cadrul Primăriei orașului Avrig, privind aprobarea unor taxe
pentru activitatea de Stare Civilă;
În conformitate cu prevederile:
- art. 484 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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.1 lit. a) din H.G. nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și ale alin. (6) lit. a) pct. 12 si ale art. 45 alin.
(2) lit.c din Legea administratiei publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
PROPUN :
Art.1: Începând cu data de 01.03.2019, pentru oficierea căsătoriilor in afara sălii
de oficiere a căsătoriilor din cadrul Primăriei orașului Avrig, se achită o taxă specială
in cuantum de 1.000 lei.
Art.2: (1)Cererile pentru oficierea căsătoriei în condițiile prevăzute la art.1 se
depun cu 20 de zile înainte de data incheierii căsătoriei, la secretariatul Primăriei
orașului Avrig..
(2) Depunerea dosarului de căsătorie se face cu respectarea prevederilor legale
în materie
Art.3: (1)Taxa pentru oficierea căsătoriei in alt loc decât sala de oficiere a
căsătoriilor, se achită la casieria Primăriei orașului Avrig, in termen de 10 zile
cuprinse intre data depunerii documentației la Stare Civilă și data oficierii căsătoriei.
(2) Încasarea taxei astfel instituite pentru activitatea specifică de Stare Civilă, se
face venit la bugetul local, fiind instituită in vederea acoperirii cheltuielilor de
organizare și funcționare a SPCLEP AVRIG.
Art.4: Pentru siguranța documentelor de stare civilă, transportul va fi asigurat de
Primăria orașului Avrig, iar ofițerul de stare civilă va fi insoțit de un angajat din cadrul
instituției.
Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcinează Compartimentul de
Stare Civilă și Serviciul impozite și taxe din cadrul Primăriei orașului Avrig.
Art.6: Secretarul Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre instituțiilor și
persoanelor interesate.
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