
 

Regulament pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare civilă 

din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5 

 

Art. l. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile H.G nr. 64/2001 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara 

a dispozițiilor în materie de stare civilă. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare, căsătoria în afara sediului 

se încheie cu aprobarea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. 

Art. 3.  Căsătoriile pot fi oficiate în următoarele categorii de spatii: grădini publice, parcuri, 

muzee și alte locuri în aer liber aflate pe raza teritoriala a sectorului 5 pentru care există 

solicitare din partea cetățenilor ce doresc oficierea căsătoriei în aceste spații. 

Art. 4. Obținerea, dacă este cazul, avizelor, autorizațiilor sau oricăror alte formalități 
necesare pentru asigurarea oficierii căsătoriilor în spatiile prevăzute la art. 3 cade în sarcina 

solicitanților. 

Art. 5. Pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civila Sector 5 

din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 se percepe o taxa de 1500 RON. 

Art. 6. (1) Nu se oficiază căsătorii în zilele de sărbători legale, stabilite ca fiind zile 

nelucrătoare. 

(2) În cadrul oficierii căsătoriei se va respecta cadrul solemn și caracterul public al acestui 

act. 

(3) Oficierea căsătoriilor în afara sediului se realizează în funcție de programarea oficierii 

căsătoriilor de la sediul instituției. 

(4) Persoanele care se încadrează în prevederile art. 485 alin.(l) lit. f) din Legea nr. 

227/2005 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de 

plata taxei prevăzute la art. 5. 



Art. 7. Programarea oficierii căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civila Sector 

4 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 se va face .................. Rezoluția cu privire 

la cerere va fi comunicată solicitanților, urmând ca viitorii soți să se prezinte împreuna în 

vederea depunerii dosarului de căsătorie conform prevederilor legale. 

Art. 8. Taxa prevăzută la art. 5 se achita după aprobarea cererii și se prezintă dovada 

achitării acesteia în momentul depunerii dosarului de căsătorie. 

Art. 9. Dacă din motive obiective primarul sau ofițerul de stare civila nu va putea oficia 

căsătoria, taxa se returnează plătitorilor, la cerere, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, iar căsătoria va fi oficiata la sediul Serviciului de Stare Civila Sector 5 din Str. 

Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. 

Art.10. (1) Primarul sau un ofițer de stare civilă din cadrul Serviciului de Stare Civila 

Sector 5 va prelua și transporta registrele și certificatele de căsătorie de la sediul Serviciului 

Stare Civila Sector 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 la și de la locul aprobat 

pentru oficierea căsătoriei. 

(2) Pentru asigurarea securității documentelor, pe parcursul deplasării, Primarul sau 

ofițerul de stare civila va fi însoțit de un polițist din cadrul Direcției Generale de Politie 

Locala Sector 5. 

(3) Transportul va fi asigurat de Direcția Generala de Politie Locala Sector 4. 

Art.11. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului se constituie venit la bugetul 

local al Sectorului 5. 

Art.13. Regulamentul poate fi modificat in cazul unor schimbari organizatoricei/sau 

legislative. 

 

 

 


