
        
      
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 14 iulie 2020 

 

Privind, aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii  în incinta Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani 

 

       Având în vedere cererea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani 

nr.773/06.07.2020;  

       - având în vedere Procesul Verbal nr. 4/02 iulie 2020 al Consiliului de 

Administratie al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;   

      - având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în  administratia publică, cu modificările și completările ulterioare ; 

      - în  baza  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin.(7) lit.  s) și  în  temeiul  art. 136 

alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

PROPUN: 

 

 Art. 1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii  în incinta Ateneului Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani, ce constituie anexa la prezentul proiect de hotarare.  

Art. 2. Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Primarul 

Municipiului Focșani prin :  

- Serviciul administrație publică locală, agricultură,  

- Direcția relații interne și internaționale; 

       -      Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

     -    Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani ; 

     -    Poliția Locală Focșani.  
 

          INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

                                  Primar,                                                                     

                         Cristi Valentin Misăilă                              

                                                                                                      Avizat, 

                                                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  

                                                                                                      FOCŞANI 

                                                                                        Corhană Eduard Marian 

 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcția relații interne și internaționale în vederea analizării și întocmirii raportului de 

specialitate cu termen de depunere a acestora la data de 24.07.2020;  

- Comisia pentru buget și administrație, cu termen la data de 30.07.2020. 

                

           PRIMAR,                                                     Secretarul general al municipiului Focșani 

       Cristi Valentin Misăilă                                                      Eduard Marian Corhană 
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    ROMÂNIA                                                              Anexă la Proiectul de  Hotărâre  
  JUDEŢUL VRANCEA                                                                  din 14 iulie 2020 

MUNICIPIUL FOCȘANI                                                                                                                                                                    
 PRIMAR 

 

 

R e g u l a m e n t 

 

  privind, organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor ce au ca  obiect oficierea de 

căsătorii în incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani   

                         

I. Capitolul I – Dispoziţii generale 

Art.1. Prezentul regulament reglementează organizarea şi desfăşurarea 

ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focşani, monument istoric şi de arhitectură ce aparţine domeniului 

public al Municipiului Focşani. 

Art.2. Prin participarea la ceremoniile ce au ca obiect oficierea de căsătorii, 

participanţii (miri şi invitaţi, fotografi, cameramani, furnizori de alte servicii, etc.) se 

obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenţei acestora în incinta 

Ateneului, precum şi în imediata vecinătate a acestuia. In caz de nerespectare a acestor 

reguli, Ateneul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea 

acestora de la evenimentul desfăşurat. 

       

II. Capitolul II – Cadrul legal şi organizatoric 

Art.3. Prin Hotărârea nr.144/29 mai 2020, Consiliul Local al Municipiului Focşani 

a aprobat stabilirea locaţiilor pentru încheierea căsătoriilor în Municipiul Focşani şi a 

încheierii căsătoriilor în incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, 

situat în Focşani, Piaţa Unirii nr.3, judeţul Vrancea, în fiecare zi a săptămânii de luni 

până duminică inclusiv, de la ora 8,00 la ora 20,00 cu excepţia intervalelor orare în 

care se desfăşoară acţiuni specifice instituţiei. 

 Art.4. În incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia”  Focşani, ceremoniile 

ce au obiect oficierea de căsătorii se organizează după următorul program: 

Luni-vineri – între orele 16-18,30; 

-sâmbătă şi duminică – între orele 09,00-13,00 şi orele 15,00-18,30. 

 Art.5. (1) Intervalul de desfăşurare a căsătoriilor este de maximum 30 de minute, 

timp necesar atât pentru ceremonia de oficiere, pentru servirea invitaţilor cât şi pentru 

efectuarea de şedinţe foto în foaier precum şi pe scările de acces în Ateneul Popular 

„Maior Gheorghe Pastia” Focşani. 

  (2) În situaţia înregistrării unor întârzieri nejustificate faţă de programările 

efectuate, căsătoriile vor fi oficiate ulterior finalizării tuturor ceremoniilor programate. 

 

  III. Capitolul III – Obligaţiile persoanelor – participanţi la ceremoniile ce 

au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focşani 
Art.6. Accesul persoanelor la ceremoniile ce au ca obiect oficierea de căsătorii 

în incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, se face pe baza 

programărilor efectuate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor. 



Art.7. Participanţii la ceremoniile ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta 

Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, se obligă să respecte regulile de 

bună purtare, să menţină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, 

reglementările de securitate şi de siguranţă anti-incendiu şi să se conformeze 

prezentului regulament şi reprezentanţilor instituţiilor abilitate (Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Focşani, Ateneul Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focşani şi Poliţia Locală Focşani). 

Art.8. (1) Pe perioada desfăşurării ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii 

în incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, sunt interzise 

următoarele: 

a) Fumatul în interiorul Ateneului (inclusiv ţigarete medicinale sau electronice); 

b) Accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influienţa unor substanţe 

ilegale; 

c) Servirea băuturilor alcoolice în incinta Ateneului; 

d) Accesul animalelor de companie; 

e) Accesul în sala de spectacol sau folosirea altui spaţiu aparţinând Ateneului, altul 

decât perimetrul alocat desfăşurării ceremoniei în cauză; 

f) Accesul cu obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe 

psihotrope sau arme; 

g) Săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea 

evenimentelor; 

h) Comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat 

faţă de ceilalţi participant sau reprezentanţii Ateneului; 

i) Folosirea de confetti în interiorul clădirii; 

j) Depăşirea cu rea intenţie a intervalului de timp alocat ceremoniei prin 

programare, în incinta Ateneului; 

k) Accesul în incinta Ateneului cu instrumentişti; 

l) Accesarea instalaţiilor şi de alarmare. 

(2) Reprezentanţii Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, ai 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, împreună cu 

reprezentantul Poliţiei Locale Focşani, îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din 

aceste situaţii, în scopul respectării regulilor la alin.(1). 

Art.9.Solicitantul semnează un document de luare la cunoştinţă a Regulamentului 

prin care se obligă el şi participanţii la ceremonie să respecte şi să ducă la îndeplinire 

toate cerinţele Regulamentului. 

 

IV. CAPITOLUL IV – Sancţiuni 
Art.9. Constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare și a 

hotărârilor emise de Consiliul Local a1 Municipiului Focșani, următoarele fapte: 

(1)  Cu amenda între 100 lei și 500 lei, acțiunile prevăzute art.8 alin.(1) lit. ”a”, ”d”, 

”e”, ”i”, ”j”, ”k” ; 

(2)  Cu amenda între 500 lei și 1000 lei, acțiunile prevăzute art.8 alin.(1) lit. ”b”, 

”c”, ”f”, ”g”, ”h”, “l”. 

Art.10.(1) Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezentul regulament şi 

întocmirea procesului verbal al contravenţiei, se face de către Poliţia Locală a 

Municipiului Focşani. 



(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face cu respectarea Ordonanţei 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 

nr.180/2002. 

 

V. Capitolul V. Dispoziţii finale 
Art.11. Prezentul regulament este obligatoriu pentru salariaţii Ateneului Popular 

„Maior Gheorghe Pastia” Focşani, ai Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 

a Persoanelor, ai Poliţiei Locale Focşani,precum şi pentru toţi participanţii la 

ceremoniile de oficiere a căsătoriilor (miri şi invitaţi, fotografi, cameramani, furnizori 

de alte servicii, etc.). 

Art.12. Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă prin afişarea în locuri 

vizibile la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi a 

Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia”  Focşani, precum şi prin publicarea pe 

site-ul Primăriei Municipiului Focşani. 

Art.13. Acest regulament se va supune dezbaterii publice şi intră în vigoare la 

data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Focşani. 

Art.14. Prevederile prezentului regulament pot fi completate sau modificate ori 

de câte ori este necesar prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Focşani. 
 

 

            INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

                                  Primar,                                          

                      Cristi Valentin Misăilă    

 

 

 

                             Avizat 

                                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

                                                                                 Corhană Eduard Marian 

                                                                                                      

 
 
 

      



 

ROMÂNIA                                                                                                             

        JUDEŢUL VRANCEA                                                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI                                                  

      CABINET PRIMAR 

       Nr.62654/14.07.2020 

 

 

  

Referat de aprobare 

 

a Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii  în incinta Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani 

 

Prin Hotărârea nr.144/29 mai 2020, Consiliul Local al Municipiului Focşani a aprobat 

stabilirea locaţiilor pentru încheierea căsătoriilor în Municipiul Focşani şi a încheierii 

căsătoriilor în incinta Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani, situat în Focşani, Piaţa 

Unirii nr.3, judeţul Vrancea, în fiecare zi a săptămânii de luni până duminică inclusiv, de la 

ora 8,00 la ora 20,00 cu excepţia intervalelor orare în care se desfăşoară acţiuni specifice 

instituţiei. 

Pentru a preîntâmpina comportamentul necivilizat al persoanelor ce participă la 

ceremonii, reprezentanții instituției consider necesar întocmirea unui regulament obligatoriu 

atât pentru salariații Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani și  ai Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor,  precum și pentru toți participanții la 

ceremoniile de oficiere a căsătoriilor (miri și invitați, fotografi, cameramani, furnizori de 

alte servicii, etc.). 

Participanții la ceremoniile ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului 

Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani, vor respecta regulile de bună purtare, vor menține 

ordinea publică și standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate și de 

siguranță anti-incendiu și se vor conforma prevederilor regulamentului, dat totodață şi 

reprezentanților instituțiilor abilitate (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Focșani, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani și Poliția Locală 

Focșani). 

În baza celor menționate mai sus, susțin necesitatea inițierii, supunerii dezbaterii și 

adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Focșani. 
 

 

PRIMAR 

Cristi Valentin Misăilă 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

RAPORT 
 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii  în incinta Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani 

 

Prin Hotărârea nr.144/29 mai 2020, Consiliul Local al Municipiului Focşani a aprobat 

stabilirea locaţiilor pentru încheierea căsătoriilor în Municipiul Focşani şi a încheierii 

căsătoriilor în incinta Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani, situat în Focşani, Piaţa 

Unirii nr.3, judeţul Vrancea, în fiecare zi a săptămânii de luni până duminică inclusiv, de la 

ora 8,00 la ora 20,00 cu excepţia intervalelor orare în care se desfăşoară acţiuni specifice 

instituţiei. 

Pentru a preîntâmpina comportamentul necivilizat al persoanelor ce participă la 

ceremonii, reprezentanții instituției consider necesar întocmirea unui regulament obligatoriu 

atât pentru salariații Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani și  ai Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor,  precum și pentru toți participanții la 

ceremoniile de oficiere a căsătoriilor (miri și invitați, fotografi, cameramani, furnizori de 

alte servicii, etc.). 

Participanții la ceremoniile ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului 

Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani, vor respecta regulile de bună purtare, vor menține 

ordinea publică și standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate și de 

siguranță anti-incendiu și se vor conforma prevederilor regulamentului, dat totodață şi 

reprezentanților instituțiilor abilitate (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Focșani, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani și Poliția Locală 

Focșani). 

Având în vedere cele de mai sus, este necesar inițierea proiectui de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca 

obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani. 

       Direcția relații interne și internaționale 

Director Executiv, 

       Victor Traian Negulescu 

 

 

Inspector, Beatrice Răcoşanu                                                                   

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

       Direcția relații interne și internaționale 

       Compartiment presă, relații externe, 

       evenimente culturale și sportive 
          Nr.62677/14.07.2020 

                
Se aprobă, 

 

   PRIMAR 

              Cristi Valentin Misăilă 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Referat 
 

 

Prin Hotărârea nr.144/29 mai 2020, Consiliul Local al Municipiului Focşani a aprobat 

stabilirea locaţiilor pentru încheierea căsătoriilor în Municipiul Focşani şi a încheierii 

căsătoriilor în incinta Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani, situat în Focşani, Piaţa 

Unirii nr.3, judeţul Vrancea, în fiecare zi a săptămânii de luni până duminică inclusiv, de la 

ora 8,00 la ora 20,00 cu excepţia intervalelor orare în care se desfăşoară acţiuni specifice 

instituţiei. 

Întocmirea unui regulament obligatoriu este necesar atât pentru salariații Ateneului 

Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor, precum și pentru toți participanții la ceremoniile de oficiere a căsătoriilor (miri 

și invitați, fotografi, cameramani, furnizori de alte servicii, etc.). 

Propunem aplicarea prevederilor art.7, alin. (3) din Legea nr.52/2003, pentru a 

preîntâmpina comportamentul necivilizat al persoanelor ce participă la ceremonii.  
 

 

 

 

 

Direcția relații interne și internaționale 

Director Executiv, 

Victor Traian Negulescu 

       

 

                              

Inspector, 

Beatrice Răcoşanu      
 

 

 

 

 

 

                                                       

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

       Direcția relații interne și internaționale 

       Compartiment presă, relații externe, 

       evenimente culturale și sportive 
          Nr.62841/15.07.2020 

                
Se aprobă, 

 

   PRIMAR 

              Cristi Valentin Misăilă 
 


