
 

  

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului  
PRIMARIEI COMUNEI  BAHNA 

        
 
 Consiliul Local al comunei Bahna, judetul Neamt intrunit in sedinta DE INDATA din data 
de 31.07.2019; 
 Având în vedere expunerea de motive  a primarului comunei Bahna nr. 1550/18.07.2019  cu 
privire la aprobarea taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului PRIMARIEI COMUNEI  
BAHNA;   

În conformitate cu prevederile: 
- art. 484 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
- 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. 64/2011pentru 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) din 
Legea administratiei publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se  aprobă  taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului PRIMARIEI COMUNEI  
BAHNA, în cuantum de 150 lei. 
 Art. 2.  Regulamentul privind modul de instituire și de utilizare a taxei pentru oficierea 
căsătoriei în afara sediului  PRIMARIEI COMUNEI  BAHNA, este prevăzut în Anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor 
interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  

CĂPRIOARĂ  BOGDAN  VASILE 
 
                                             L.S. 

 
 

 
           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 51  din  31.07.2019 
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