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Nr. 1690 din 26.02.2021 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următorul 

act normativ: 

Dispoziția nr. 38 din 19 februarie 2021 privind stabilirea normelor privind 

încheierea căsătoriilor în cadrul  Primăriei comunei Oțeleni 

 

 

Afișat astăzi, 26 februarie 2021 

 

Secretar general,  

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 38 

CU PRIVIRE LA:  stabilirea normelor privind încheierea căsătoriilor în cadrul  

Primăriei comunei Oțeleni 

 

Primarul comunei Oţeleni, 
Având în vedere referatul ofițerului de stare civilă, nr. 1508 din 19.02.2021; 

Având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare 

civila (rep. 2), cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2) precum și art. 10 lit. i) din H.G.nr. 

64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie 

de stare civila, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Îndrumarea nr. 1/01.02.2021 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date; 

Având în vedere că în cadrul Primăriei comunei Oțeleni nu este constituită o structură de 

poliție locală; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor*), cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr. 587  din 21.01.2021 

la sediul și pe site-ul instituției;  

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 

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

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următoarea: 

 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1  Se stabilesc normele privind încheierea căsătoriilor în cadrul Primăriei comunei 

Oțeleni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Primarul comunei Oțeleni.  

ART.3 Persoanele nemulțumite de soluționarea contestației pot ataca dispoziția la 

Tribunalul Iași în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației potrivit 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

ART.4  Prezenta dispoziție se comunică Compartimentului stare civilă, 

Compartimentului financiar-contabil, Instituției Prefectului Județului Iași și se aduce la 

cunoștința publică prin afișare la sediul și pe site-ul unității. 

Oțeleni, 19 februarie 2021 

Primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                   Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 

Benchea Robert 



Anexă la Dispoziția nr. 38 din 19 februarie 2021 

 

Norme privind încheierea căsătoriilor în cadrul  Primăriei comunei Oțeleni 

 

ART.1 (1) Oficierea căsătoriilor civile în comuna Oțeleni se va desfășura în limita 

unității administrativ-teritorială a comunei Oțeleni. 

(2) Oficierea căsătoriilor civile în comuna Oțeleni se va desfășura, de regulă, în 

următoarele locații special destinate și amenajate:  

1. Primăria comunei Oțeleni – sala de ședințe a consiliului local, sat Oțeleni, str. Școlii, 

nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 

2. Primăria comunei Oțeleni – birou stare civilă, mansardă, sat Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, 

comuna Oțeleni, județul Iași; 

3. Primăria comunei Oțeleni – hol de acces parter, sat Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

ART.2 (1) Prin excepție de la art.1, casatoria civilă se poate incheia și în afara sediului 

primăriei, în locații cum ar fi gradinile publice, parcurile, muzeele si alte locuri în aer liber, la 

cererea viitorilor soti, cu aprobarea primarului, în condițiile prezentelor norme. 

 (2) Modelul de cerere pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei este prevăzut 

în anexa nr. 1 la prezentele norme.  

ART.3 Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila sau de către persoana care are 

delegate atribuţiile de ofițer stare civilă, conform legii, precum și în condițiile prezentelor norme. 

ART.4 (1) Casatoria civilă se oficiază în afara sediului primăriei pe domeniul public în 

spații precum gradini publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber. 

(2) Casatoria civilă se oficiază în afara sediului primăriei in aer liber, pe terenurile 

proprietate privată ale unor persoane fizice sau juridice, în mod obligatoriu pe baza acordului 

încheiat între deținătorul/proprietarul terenului și Primarul comunei Oțeleni, conform anexei nr. 

2 la prezentele norme.  

ART.5 (1) Oficierea căsătoriilor civile în comuna Oțeleni se va desfășura după următorul 

program: 

a) de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00; 

b) sâmbăta între orele 12.00 – 15.00. 

(2) Căsătoriile civile care se oficiază sâmbăta între orele 12.00 – 15.00 se programează cu 

cel puțin 60 de zile înainte de data oficierii la ofițerul de stare civilă din cadrul Primăriei 

comunei Oțeleni.  

(3) Căsătoriile civile care se oficiază în afara sediului primăriei se programează cu cel 

puțin 60 de zile înainte de data oficierii la ofițerul de stare civilă din cadrul Primăriei comunei 

Oțeleni.  

(4) În zilele de sărbătoare legală nu se oficiază căsătorii civile. 

(5) Casatoria civilă se oficiază în afara sediului primăriei doar în perioada mai - 

octombrie a fiecărui an. 

ART.6 (1) Casatoria civilă se oficiază în afara sediului primăriei în condiții 

meteorologice care să asigure evitarea deteriorarii registrelor si certificatelor de stare civila, sau 

care să pericliteze starea de sănătate a ofițerului de stare civilă delegat.  

(2) Casatoria civilă nu se poate oficia in aer liber în condiții meteorologice nefavorabile 

cum ar fi ploaie, vânt puternic, temperatură scăzută, lapoviță, ceață densă, precum și în conditii 

care sa nu fie asigurate integritatea registrelor si certificatelor de stare civila, respectiv sănătatea 

ofițerului de stare civilă delegat. 



(3) În cazul în care casatoria civilă nu se poate oficia in aer liber, din pricina condițiilor 

meteorologice nefavorabile, aceasta se poate oficia la sediul Primăriei comunei Oțeleni, într-unul 

din spațiile prevăzute la art. 1 alin. (2). 

ART.7  (1) Oficierea căsătoriei civile se va desfășura într-un interval de maximum o oră 

de la data și ora programată.  

(2) Ofițerul de stare civilă delegat poate refuza oficierea căsătoriei dacă nu sunt asigurate 

condițiile pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila sau evitarea deteriorarii sau a 

disparitiei acestora, precum și punerea în pericol a sănătății sale. 

ART.8 Pentru oficierea căsătoriilor civile în afara sediului primăriei se  achită o taxă 

specială stabilită de către consiliul local prin hotărârea anuală privind taxele și impozitele locale. 

ART.9 (1) Ofiterii de stare civila delegati dispun masurile necesare pastrarii registrelor si 

certificatelor de stare civila in conditii care sa asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei 

acestora si asigura spatiul necesar destinat desfasurarii activitatii de stare civilă. 

(2) În vederea pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila in conditii care sa 

asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei acestora, ofițerul de stare civilă va fi însoțit în 

deplasările pentru oficierea căsătoriilor afara sediului Primăriei comunei Oțeleni de către un 

agent al unei firme de paza a obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri 

si valori, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor, cu care are 

încheiat un contract, în acest sens, unitatea administrativ-teritorială Comuna Oțeleni. 

(3) Sumele prevăzute pentru plata serviciilor de paza și protecție a ofițerilor de stare 

civilă care oficiază căsătorii în afarea sediului primăriei vor fi asigurate din taxa specială 

instituită prin hotărâra anuală a consiliului local. 

 

 

Anexa nr. 1 la norme 

 

CERERE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI ÎN AFARA SEDIULUI PRIMĂRIEI 

COMUNEI OȚELENI 

 

Domnule Primar, 

Aprob, 

Primar, 

____(nume,prenume)_____ 

 

Subsemnații ______________________________________ cu domiciliul în localitatea 

_______________________ strada_____________________________nr.____ județul ________ 

și _______________________________________ cu domiciliul în localitatea ______________ 

strada_________________ nr.____ județul____________________ vă rugăm să aprobați 

oficierea căsătoriei noastre civile în afara sediului primăriei comunei Oțeleni. 

Vă rugăm să aprobați oficierea căsătoriei noastre civile în data de ____________ 

ora_______ în locația ___________________________________________________________ 

Vă mulțumim! 

 

Data           Semnătura soț 

 

Semnătura soție 

 

Domnului Primar al comunei Oțeleni 

 



Anexa nr. 2 la norme 

 

 

ACORD  

 

Încheiat astăzi, __________________ 

Între, Comuna Oțeleni, cu sediul în sat Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul 

Iași, C.U.I.4541009, prin reprezentant legal, Primarul comunei Oțeleni, ______________ 

__________________________ 

și  

_______________________________________________ cu domiciliul/sediul social în 

localitatea ____________________________strada______________________nr.______ in 

posesor al CI seria _____ nr.______________, având C.U.I. __________________ prin 

reprezentant legal (administrator)_____________________________________ calitate de 

proprietar/posesor/al imobilului _________________________________situat în ____________ 

________________________________________________; 

Prin care am convenit ca la data de ____________________între orele ______________ 

în locația imbilului__________________________________situat în _____________________ 

_____________________________________să se oficieze căsătoria civilă a numiților 

_________________________________ cu domiciliul în în localitatea ____________________ 

strada_____________________________nr.____ județul____________________ și _________ 

__________________________ cu domiciliul în în localitatea____________________________ 

strada_____________________________nr.____ județul____________________. 

 

Comuna Oțeleni 

reprezentant legal,  

Primarul comunei Oțeleni 

______________________ 

 

__________________________________ 

(nume, prenume) 

_________________________ 

 

 

 

 

Primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                   Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


