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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Subsemnata, Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Gaujani, va aduc la 

cunostinta prevederile art.38
1
 din Legea nr.4/1953 Codul familiei, republicata, 

modificata si completata: “Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, 

născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul 

căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea 

căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.” 

Noua procedura presupune efectuarea unor cheltuieli din partea 

compartimentului de stare civila, intrucat: 

Inregistrarea cererilor de divort pe cale administrativa se face in registre cu 

regim special acestea trebuind tipărite. 

Cererile si certificatele de divort precum si declaratiile pe propria raspundere 

pe care sotii urmeaza sa le completeze sunt puse la dispozitia solicitantilor sub forma 

unor imprimate care trebuie comandate la tipografie, dupa cum urmeaza : 

1. declaratie cu privire la faptul ca sunt de acord cu desfacerea casatoriei, ca nu au 

copii minori, ca nu au solicitat altei autoritati desfacerea casatoriei si sunt de acord cu 

numele de familie pe care urmeaza sa-1 poarte dupa desfacerea casatoriei; 

2. declaratie, data in fata ofiterului de stare civila, in situatia in care ultima locuinta 

comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliu sau resedinţa ambilor soti inscris/a in 

actele de indentitate; 

3. declaratia, data in fata ofiterului de stare civila, prin care cei doi soti staruie sa 

divorteze, dupa implinirea celor 30 zile calendaristice; 

4. declaratia data in fata ofiterului de stare civila, prin care unul sau ambii soti 

renunta la divort. 

Toate acestea reprezinta costuri care nu puteau fi acoperite decat prin 

instituirea taxei speciale. In acest sens, fondurile obtinute urmeaza sa fie utilizate 

integral pentru finantarea cheltuielilor sus-mentionate. 

Fata de cele prezentate, consider ca este necesara adoptarea unei hotarari 

privind stabilirea taxei speciale pentru divort in comuna Gaujani. 
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BLAGA LUCICA-MIHAELA 


