
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 pentru a hotărî cu privire 

la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de 

oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. …….. al …. …. 
- Referatul de aprobare al lui Alexandru Paul Dimitriu – consilier local al Sectorului 

5 

 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 5; 

În temeiul: 

• art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu Titlul IX, pct. 161 lit. c) din HG nr. 

1/2016, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

• art. 24 alin. (2) din Legea nr. 116/1996 cu privire la actele de stare civilă; 

• art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. e), alin. (3) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 pentru a hotărî cu privire la 

instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a 

căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu aceasta. 

Art. 2. Condițiile în care se pot institui taxele speciale precum și modul de 

organizare și funcționare a serviciilor de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele 

prevăzute cu aceasta, se vor stabili prin Regulament, după împuternicirea expresă a 

Consiliului General al Municipiului București. 



Art. 3. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Secretarul General al 

Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
  

        INIȚIATOR 

Alexandru Paul Dimitriu                

AVIZEAZĂ 

        pentru legalitate conf. art.243 alin. (1) lit.a) 

                                                                   din O.U.G. nr.57/2019                                                      

                                                                               

Secretarul General al Sectorului 

                                                                                                                     

 


