ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea taxei speciale pentru divort in comuna Gaujani
Consiliul local Gaujani,
Avand in vedere:
- anuntul nr.1104/11.04.2011;
- procesul-verbal de afisare nr.1105/11.04.2011;
- expunerea de motive nr.1102/11.04.2011 intocmita de primarul comunei Gaujani;
- raportul nr.1103/11.04.2011 intocmit de referent Caragea Elena;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.-------- si nr.------- din ---------;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si
completata;
- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;
- prevederile HGR nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia
publica, modificata si completata;
- prevederile art.171-177 din HGR nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
- prevederile art.37, art.381 din Legea nr.4/1953 Codul Familiei, republicata, modificata si
completata;
- prevederile art.27, art.36, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.45, alin.1, alin.2, lit.c, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,
H O T A R A S T E:
Art.1.- (1) Pentru serviciile prestate cetatenilor in cadrul procedurii de divort se
stabilesc urmatoarele taxe :
a) Pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor si eliberarea certificatului de
divort – 200 lei.
b) Pentru emiterea duplicatelor de pe certificatele de divort – 10 lei.
(2)Taxele speciale pentru divort se instituie incepand cu data de ----------.
(3)Taxele speciale pentru divort se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara
bugetului local, fiind utilizate in scopul pentru care au fost infiintate.
(4)Contul de executie al taxei speciale se aproba de Consiliul Local Gaujani.
(5)Cuantumul taxei speciale pentru divort se va stabili anual.
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Art.2.-Se aproba regulamentul de administrare a taxei speciale pentru divort,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.-(1)Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
Primariei Comunei Gaujani si pe siteul www.primariagaujani.ro.
(2)Impotriva hotararii se poate face contestatie in termen de 15 zile de la afisare.
Art.4.-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de compartimentul
stare civila.

PRESEDINTE
DE SEDINTA
MARCU DUMITRU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
DUNARE AURICA

GAUJANI -_____________
NR. ________

ANEXA
REGULAMENT DE ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE PENTRU DIVORT
IN COMUNA GAUJANI

Art.1.-(1)In scopul solutionarii cererilor privind desfacerea casatoriei prin divort,
ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, dacă soţii
sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi,
eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
(2)Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează
personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă, fiind insotita de documentele
legale.
(3)Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită
şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii
cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
(4) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă
verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber
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şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64 la HGR
nr.64/2011.
(5)Dacă sunt întrunite condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea
căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, care va fi înmânat foştilor
soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.
(6) Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se
înmânează părţilor pe bază de semnătură pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a
certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.
(7)În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare
civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza
cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură
specială.
(8) În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să
renunţe la divorţ, completează o declaraţie, iar dosarul de divorţ se clasează.
(9)Dosarul de divorţ se clasează si în următoarele cazuri:
a) dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;
b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub
interdicţie;
c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria
încetând prin deces.
(10) În situaţia în care constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de Codul
familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă
întocmeşte un referat, prin care propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei
dispoziţii de respingere de către primar.
Art.2.- Desfacerea pe cale administrativa a casatoriei nu poate avea loc fara
cheltuieli suplimentare, motiv pentru care a fost instituita taxa speciala pentru divort.
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;
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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.
Art.3.-(1)Se instituie taxa speciala pentru divort in comuna Gaujani, cu destinatia
exclusiva de finantare a cheltuielilor sus-mentionate.
(2)Taxa speciala se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, iar
contul de executie al acestuia se aproba de catre consiliul local, conform art.30, alin.7, din
Legea privind finantele publice locale nr.273/2006, modificata si completata.
Art.4.- Taxa speciala se datoreaza de sotii care depun cerere de divort.
Art.5.- Taxa se achită la data depunerii cererii, la casieria unitatii.

PRIMAR

SECRETAR

BLAGA LUCICA-MIHAELA

DUNARE AURICA

