Având în vedere evoluţia infecţiilor cu noul coronavirus SARS – Cov-2 pe teritoriul României,
precum şi măsurile dispuse la nivel naţional pentru prevenirea infecţiei;
Întrucât actele de stare civilă se întocmesc atât în interesul statului cât şi al persoanei;
În vederea limitării contactului ofiţerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptăţite să
solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă;
Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul
României, pentru declararea şi înregistrarea căsătoriei, vă comunicăm următoarele:

DEPUNEREA DECLARAŢIEI DE CĂSĂTORIE
1. Declaraţiile de căsătorie însoţite de documentele prevăzute de lege se pot transmite şi on-line pe
adresa de e-mail a Biroului de Stare Civilă Piatra – Neamţ (stareacivilă@primariapn.ro) numai ca urmare a
programării telefonice a datei şi orei încheierii căsătoriei. Data depunerii declaraţiei de căsătorie este data
transmiterii on-line a declaraţiei. În acest sens cu ocazia programării telefonice se va avea în vedere
respectarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu
completările şi modificările ulterioare (căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie,
termen în care se cuprind atât data afişarii, cât vşi data oficierii căsătoriei).
2. Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna şi
declaraţia de căsătorie în faţa ofiţerului de stare civilă
3. Pe perioada instituirii stării de urgenţă nu se acordă dispensele prevăzute de art. 244, alin. (2) şi (3)
şi art. 275, alin. (2) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu completările şi modificările
ulterioare.
Art. 24, din Legea 119/1996 cu completările şi modificările ulterioare
(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor, sau,
după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) căsătoria poate fi încheiata la serviciul public comunitar local de
evidenţa persoanelor, sau, după caz, la o altă primăriei decât cea în a căteri rază teritorială domicilisază, sau îşi au
reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale unde se încheie căsătoria.
Art. 27, din Legea 119/1996 cu completările şi modificările ulterioare
(1) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data
afişarii, cât vşi data oficierii căsătoriei.
(2) Primarul municipiului unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice
încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1)

4. Programarea datei şi orei la care se doreşte oficierea căsătoriei se poate face telefonic, la nr. de
telefon 0233 218991, int. 253, cu 30 zile înainte de data oficierii căsătoriei.

5. Oficierea căsătoriei se poate face în interiorul programului de lucru, respectiv:
- de luni până joi – între orele 830 - 1600
- vineri – între orele 830 - 1400
- sâmbăta – între orele 1200 – 1400
- duminica – liber
Pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă Primăria Piatra – Neamţ percepe o taxă de 100 lei care
se achită la Direcţia de Taxe şi Impozite Piatra – Neamţ.

6. De asemenea, conform anexei nr. 3, art. 1, punctul 10 din HG 553/2020 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la eveniment pot
participa maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de distanţare socială, iar potrivit Hotărârii nr. 35 din
04.08.2020 privind unele măsuri adoptate în contextul pandemiei de COVID-19, emisă de Comitetul
Judeţean de Situaţii de Urgenţă Neamţ, la oficierea căsătoriei este obligatorie purtarea măştii de protecţie de
către persoanele cu vârsta de peste 5 ani.
7. Celelalte dispoziţii legale privind instituţia căsătoriei se aplică întocmai.

