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R E G U L A M E N T 

de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului 
Primariei comunei  BAHNA 

 

     Art. 1.În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată, numai Primarul comunei  BAHNA va aproba cererile de oficiere în afara sediului 
Primariei comunei  BAHNA  
     Art. 2. Primarul comunei  BAHNA va oficia căsătoriile în afara sediului Primariei comunei  BAHNA 
. 
     Art. 3.Se oficiază căsătorii în afara sediului Primariei comunei  BAHNA în zilele de luni, marţi, 
miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică cu excepţia cazurilor în care acestea sunt declarate sărbători legale 
sau zile nelucrătoare. Nu se oficiază căsătorii în restaurante sau alte locaţii de alimentaţie publică. 
    Art. 4.Se oficiază căsătorii în afara sediului în următoarele intervale orare : 
- luni, marţi, miercuri - 17.00 - 19.00 
- vineri - 15.30 - 17.30 
- sâmbăta - 12.00 - 19.00  în funcţie de programul oficierilor de la sediu 
- duminica - 12.00 - 16.00 în funcţie de programul oficierilor de la sediu 
    Art. 5.Intervalul de programare a căsătoriilor este de 45 de minute, timpul necesar atât pentru oficiere cât 
şi pentru deplasarea până la următoarea locaţie. 
   Art. 6.Cererile se depun cu 30 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la secretariatul Primariei 

comunei  BAHNA. Rezoluţia cererii va fi comunicată telefonic solicitanţilor. 
     Art. 7.În cazul rezoluţiei favorabile, solicitanţii vor achita taxa de 150 lei pentru oficierea căsătoriei în 
afara sediului Primariei comunei  BAHNA şi vor ataşa chitanţa şi cererea aprobată la dosarul de căsătorie. 
    Art. 8.Depunerea dosarului de căsătorie se va face cu respectarea prevederilor legale în materie. 
    Art.9.Dacă din motive obiective, Primarul comunei Bahna nu va putea oficia căsătoria, taxa se 
returnează plătitorilor, iar căsătoria va fi programată şi se va încheia la sediul Primariei comunei  BAHNA. 
    Art. 10.În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul comunei BAHNA va fi asistat de  
ofiţerul de stare civilă delegat din cadrul Primariei comunei  BAHNA care va prelua şi transporta 
registrele şi certificatele de căsătorie de la sediul Primariei comunei  BAHNA la şi de la locul stabilit. 
Transportul va fi asigurat de primăria comunei  BAHNA. Pentru asigurarea securităţii documentelor şi 
registrelor de stare civilă, pe parcursul deplasării ofiţerul de stare civilă va fi însoţit de un poliţist din cadrul 
Poliţiei com. Bahna. 
    Art. 11.Taxa se constituie venit la bugetul local al comunei  Bahna. 
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