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DISPOZIŢIA NR. 4/ 03.01.2022 
privind programul de oficiere a căsătoriilor civile și condițiile în care se pot oficia în afara 

sediului primăriei  comunei Pecineaga, județul Constanța 

 
         Având în vedere  referatul nr.9321 / 13.12.2021   întocmit de ofițerul de stare 
civilă delegat privind programul de oficiere a căsătoriilor civile și condițiile în care 
se pot oficia în afara sediului primăriei  comunei Pecineaga, județul Constanța ;  

Tinand seama de :  
- art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997 ; 
- prevederile art. 24 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare . 
In temeiul prevederilor  art. 196 alin. (l) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ  
Stan  Niculae  , Primarul Comunei Pecineaga emite prezenta  
 

DISPOZIȚIE : 
Art. l .(1) -  Se stabilește programul de oficiere al căsătoriilor în anul 2022, astfel: 

- de luni până  joi între orele 08.00-16.00; 
- vineri între orele 08.00-14.00; 
- sâmbăta între orele 12.00-15.00 . 

(2) – În zilele de sărbători legale stabilite prin Hotărâre a Guvernului nu se vor 
oficia căsătorii. Deasemenea, în situația în care în baza unui act 
normativ,pentru anul în curs, se vor stabili alte zile libere, nu vor fi oficiate 
căsătorii în aceste zile. 

Art. 2 . – Căsătoria civilă se poate oficia și în afara sediului primăriei, pe domeniul 
public în spații precum grădini publice, parcuri, muzee și alte locuri în aer 
liber,aflate numai pe raza administrativ-teritorială a comunei Pecineaga, în perioada 
mai-octombrie .Dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (ploaie, vânt 
puternic, tempertatură scăzută, lapoviță, ceață densă) și nu asigură integritatea 
registrelor și a certificatelor de stare civilă, atunci oficierea căsătoriei va avea loc la 
sediul Primăriei 
Art. 3. – În cazul căsătoriilor oficiate în afara sediului primăriei, ofițerul de stare 
civilă va fi însoțit de un polițist local. 
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Art. 4. - Secretarul general al comunei Pecineaga, judeţul Constanţa, va comunica 
prezenta  Institutiei Prefectului Județul Constanța și  doamnei Cozma Mihaela .  
 

            
         Primar ,                Contrasemnează  pentru legalitate , 
    STAN  Niculae                           Secretarul general delegat al comunei Pecineaga ,  
                                                                      Balaban Mihai 
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ROMÂNIA 
JUDETUL  CONSTANTA  
COMUNA  PECINEAGA 
NR. 6 / 03.01.2022 
 
 
 
 
 

REFERAT 
 
 Subsemnatul Balaban Mihai, secretar general delegat al comunei Pecineaga, 
județul Constanța, vă aduc la cunoștință următoarele: 

Tinand seama de :  
- art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997 ; 
- prevederile art. 15 alin. (1) și alin. (2) lit. g) și lit. i) din Legea nr. 176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitățiilor publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative ; 

- prevederile art. 76, art.79, art.87-93 și cele ale art. 97-98 din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției; 

- prevederile Ordinului nr. 96/04.01.2021 pentru aprobarea Procedurii de 
transmitere la distanță a declarațiilor de avere și interese, precum și condițiile 
în care aceasta se realizează; 

 
 Față de cele menționate mai sus, solicit emiterea  dispozitiei   prin care sa se 

desemneze persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la 
declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelel comunei Pecineaga, județul 
Constanța. 
  
 
 

Intocmit,  
Secretarul general delegat al Comunei Pecineaga 

BALABAN Mihai 
 
 
 

 


