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HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea  taxelor pentru oficierea casatoriilor,  pentru divort, precum şi 

a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012; 

Având în vedere raportul nr. 12062/2012  întocmit de Serviciul Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanelor Craiova, prin care se propune aprobarea  taxelor pentru 
oficierea căsătoriilor, pentru divorţ, precum şi a taxei pentru executarea de fotografii si 
inregistrari video, pentru anul 2013; 

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi a art.282 alin 1 din Legea  nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, modificată şi completată; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 
alin.2 şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă taxele pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorţ, precum şi taxa 
pentru executarea de fotografii şi înregistrări video, pentru anul 2013, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Craiova  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
   Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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RAPORT 
Privind aprobarea taxelor de oficiere căsătorii, divorţ 

şi a taxelor foto-video pentru anul 2013 
 
 

 
 În conformitate cu dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, coroborat cu art.282 alin.1 din Codul 
Fiscal, modificat şi completat, pentru funcţionarea serviciilor publice locale, în 
interesul persoanelor fizice, consiliile locale aprobă taxe speciale. Cuantumurile 
acestor taxe speciale se stabilesc anual, veniturile astfel obţinute fiind utilizate 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanţarea cheltuielilor 
curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor publice de interes local. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 335/2007, Serviciul Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanelor Craiova a fost transformat din serviciu public fără 
personalitate juridică în serviciu public cu personalitate juridică. 
 S.P.C.E.P. Craiova este o instituţie înfiinţată în interesul persoanelor fizice, 
care, în vederea funcţionării în bune condiţii utilizează pe lângă sumele alocate de 
la bugetul local şi veniturile realizate din încasarea unor taxe speciale. 
 Faţă de cele mai sus menţionate, propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  aprobarea menţinerii taxelor actuale si pentru anul 2013, 
asa cum au fost ele aprobate prin Hotarârea Consiliului Local nr.450/2011,  
conform anexei. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV   DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
Cons.Jur. Camelia Nicola   Ec. Aura Gheorghiţă-Fiedler 
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          ANEXA 
 
 

 
DENUMIRE 

 
NIVEL TAXE 

2012 

 
PROPUNERI  

TAXE  PENTRU 
ANUL 2013 

 
 
Taxă oficiere căsătorii în sediul 
S.P.C.E.P.Craiova 
 

 
50 lei 

 
50 lei 

Taxa pentru executare de 
 
FOTOGRAFII 
 
ÎNREGISTRĂRI VIDEO 
 
În incinta Casei Căsătoriilor 
 

 
 

35 lei 
 

35 lei 

 
 

35 lei 
 

35 lei 

Taxă divorţ 300 lei 300 lei 
 

 
Taxă oficiere căsătorii în sediul 
Primăriei Municipiului Craiova 
 

 
1500 lei 

 
1500 lei 

  
Contravaloarea fotografiilor efectuate 
de S.P.C.E.P Craiova 
 

 
3,5 lei/buc 

 
3,5 lei/buc 
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