CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009
Fax:0263-265011
HOTARARE
Privind stabilirea unor masuri privind desfacerea casatoriei pe cale administrative de catre
ofiterul de stare civila
Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului,judetul Bistrita Nasaud:
Avind in vedere:
-expunerea de motive inregistrata sub nr .1696/21.03.2011 a Primarului comunei Prundu
Birgaului;
-raportul secretarului comunei Prundu Birgaului ;
-raportul favorabil inregistrat sub nr.1698/2011 al comisiei pentru administratia publica ,
juridica ,urbanism si administrarea teritoriului de pe linga Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului ;
- raportul favorabil inregistrat sub nr 1697/20011 al comisiei buget-finante de pe linga
Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului ;
In conformitate cu :
-

prevederelile legii nr.119/1996 republicata privind actele de stare civila;

-

prevederile art.282 ale legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si

completarile ulterioare;
-

prevederile art.1 alin.(2),art.2 , art.4 lit”b” si art. 6 ale legii nr.52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare;
-

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-

prevederile art. 27 si art. 30 ale legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu

modificarile si completarile ulterioare ;
-

prevederile art. II ale legii nr.202/2010 privind unele masuir pentru accelerarea

solutionarii proceselor;
In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.”b” si lit”d” ,alin.4 lit”c” , alin. 9 si art.45 alin 2
lit.”c” , din Legea nr.215/2001republicata,privind administratia publica locala, republicata

HOTARASTE:
Art.1- Se aproba Regulamentul cu privire la desfacerea casatoriei pe cale administrativa , conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 (1) –Se instituie taxa speciala aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe cale administrativa, in
cumatum de 500 lei.
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(2) –Taxa speciala aferenta procedurii , va fi actualizata anual prin hotarare a Consiliului Local.
Art.3 Primarul comunei Prundu Birgaului va duce la indeplinire prezenta hotarare.
.

Art.4 Prezenta s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi” pentru”,,voturi”X

impotriva_X ”abtineri”din 13

consilieri prezenti.
Art.5 Prezenta se va comunica prezenta hotarare cu :
- Primarul comunei Prundu Birgaului
- Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud;

Presedinte de sedinta
Krestel Andrei

Nr.9/2011

Contrasemneaza
Secretar,
Capota Virginia
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PRIMARIA COMUNEI PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009Fax:0263-265011
Nr.1695/21.03..2011

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la stabilirea regulamentului privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa si a taxei
speciale aferente
Prin art.II al legii nr.2020/25.10.2010 privind accelerarea solutionarii proceselor , a fost modificata
legea nr.4/1953 Codul familiei republicata in Buletinul Oficial nr.13/18.04.1956 cu modificarile si
completarile ulterioare ,instituindu-se desfacerea casatoriei prin divortul pe cale administrativa. Astfel ,potrivit
art. 38^1 din legea nr.4/1953 astfel cum a fost modificata , in conditiile in care sotii sunt de acord cu divortul
si nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati , ofiterul starii civile poate constata desfacerea
casatoriei prin acordul sotilor.
Este competent teritorial pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul sotilor, ofiterul de stare
civila din unitatea administrativ- teritoriala unde sotii au incheiat casatoria sau, din unitatea administrativ –
teritoriala a ultimei locuinte commune a sotilor.
Pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii Ministerului

Administratiei si Internelor ,prin Directia

pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date , a elaborate o metodologie de lucru , punand in
sarcina Primarului si a ofiterilor de satre civila delegati, atributii si responsabilitati suplimentare , concrete si
foarte importante..
Astfel, procedura presupune : intocmirea unor acte constatatoare , dispozitii , certificate ,proceseverbale si referate , intocmirea si pastarea in conditii de securtitate a unor evidente , stabilirea , acordarea si
inregistrarea unor termene legale pentru eventuala impacare a sotilor, constatarea consimtamantuluil iber si
neviciat a sotilor , comunicarea datelor spre inregistrarea in Registrul national unic al certificatelor de divort si
catre alte autoritati cu atributii in domeniul starii civile si evidentei persoanelor.
Pentru indeplinirea actelor procedurale , sunt efectuate cheltuieli de resurse umane si materiale
suplimentare , impunandu-se instituirea unei taxe speciale dimensionate potrivit complexitatii procedurii ,
importantei actelor intocmite si consecintelor juridice ale acestora , fara restrangerea accesului persoanelor
interesate , fara incurajarea luarii unor decizii grabite.Propunem suma de 500 lei ca taxa speciala pentru
desfacerea casatoriei pe cale administrativa.
In vederea respectarii prevederilor legale , precum si a metodologiei unitare stabilite de Ministerul
Administratiei si Internelor , prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administratiei Bazelor de Date ,
consideram necesara supunerea spre aprobare a regulamentului privind procedura divortului pe cale
administrativa , conform anexei care face parte integranta din hotarare .
Secretar
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Capota Virginia
PRIMARIA COMUNEI PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009Fax:0263-265011
Nr.1696/21.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la stabilirea regulamentului privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa
si a taxei speciale aferente

Avand in vedere:
-prevederile art.II al legii nr.2020/25.10.2010 privind accelerarea solutionarii proceselor , a legii
nr.4/1953 Codul familiei republicata in Buletinul Oficial nr.13/18.04.1956 cu modificarile si completarile
ulterioare , art. 38^1-39, prin care a fost instituita desfacerea casatoriei divortului pe cale administrative ,
pentru indeplinirea intocmai a actelor procedurale , se impone adoptarea regulamentului si a taxei speciale de
procedura. Astfel potrivit art. 38^1 din legea nr.4/1953 astfel cum a fost modificata,in conditiile in care sotii
sunt de accord cu divortul si nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati ,ofiterul de stare civila
competent territorial poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor.
Actele normative invocate mai sus , pun in sarcina primarului si a ofiterilor de stare civila delegate,
atributii si responsabilitati suplimentare. Astfel, procedura presupune : intocmirea unor acte constatatoare ,
dispozitii , certificate ,procese-verbale si referate , intocmirea si pastarea in conditii de securtitate a unor
evidente , stabilirea , acordarea si inregistrarea unor termene legale pentru eventuala impacare a sotilor,
constatarea consimtamantului liber si neviciat a sotilor , comunicarea datelor spre inregistrarea in Registrul
national unic al certificatelor de divort si catre alte autoritati cu atributii in domeniul starii civile si evidentei
persoanelor.
Pentru indeplinirea actelor procedurale , sunt efectuate cheltuieli de resurse umane si materiale
suplimentare , impunandu-se instituirea unei taxe speciale dimensionate potrivit complexitatii procedurii ,
importantei actelor intocmite si consecintelor juridice ale acestora , fara restrangerea accesului persoanelor
interesate , fara incurajarea luarii unor decizii grabite.Propunem suma de 500 lei ca taxa speciala pentru
desfacerea casatoriei pe cale administrativa.
Avand in vederea aceste considerente ,propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al comunei
Prundu Birgaului ,proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului si a taxei speciale aferente
procedurii.

PRIMAR
AVRAM ILIE
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ANEXA
La hotararea nr_____ a Consiliului Local
al comunei Prundu Birgaului

REGULAMENT
PRIVIND PROCEDURA DESFACERII CASATORIEI PE CALE ADMINISTRATIVA

ART.1 In cospul solutionarii cererilor persoanelor fizice desfacerea casatoriei prin divort pe cale
administrative,ofiterul de stare civila delegat, poate constata desfacerea casatoriei , daca sotii sunt de acord cu
divortul si nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati .
ART.2 (1) Cererea de divort pe cale administrative se depune si se semneaza de ambii soti ,in fata
ofiterului de stare civila delegate, de la Primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se
afla ultima locuinta comuna a sotilor.In cazul personelor care nu cunosc limba romana , depunerea cererii de
divort se face in prezenta unui traducator autorizat, iar in cazul persoanelor surdomute , a unui interpret ,
incheindu-se in acest sens un proces-verabl.
(2) Cererea va fi insotita de certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copii
certificate de catre ofiterul de stare civila delegate, documentele care fac dovada identitatii , declaratie
autentificata de notarul public in situatia in care ultima locuinta comuna nu este aceeasi cu domiciliul sau
resedinta ambilor soti inscrisa in actele de identitate.In cazul cetatenilor straini certificatele prezentate trebuie
sa indeplineasca cerintele de legalitate prevazute de conventiile internationale si tratatele incheiate intre
Romania si statele a caror cetateni sunt .
ART.3(1) Ofiterul de stare civila delegat , inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita ,
constituie dosarul de divort si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data
depunerii cererii , pentru eventuala retragere a acesteia.
(2) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice , ofiterul de stare civila delegat ,verifica
daca sotii staruie sa divorteze si daca , in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat.
La solicitarea motivata a unui dintre soti , ofiterul de stare civila delegat mai poate acorda un termen de pana
la 30 de zile calendaristice .
ART. 4 (1) Constatarea desfacerii casatoriei prin acordul sotilor , se poate face daca sunt indeplinite
conditiile prevazute la art. 38 ^1-art. 39 din legea nr.4/1953 privind Codul familiei republicata cu modificarile
si completaril ulterioare, respectiv:
a) exista acordul expres al sotilor ;
b) acestia nu au copii minori nascuti din casatorie au adoptati ;
c) niciunul din soti nu este pus sub interdictie avand consimtamantul valabil si neviciat;
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(2) In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale in vederea desfacerii casatoriei pe
cale administrativa , va fi intocmit certificatul de divort , in trei exemplare originale ,fiecare dintre fostii soti
primind cate un exemplar , al treilea exemplar fiind atasat la dosarul de divort. Numarul certificatului de
divort este atribuit din Registrul unic national al certificatelor de divort , administrat de Ministerul
Administratiei si Internelor prin Directia de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date .
(3) Dupa emiterea certificatului ded ivort , ofiterul de stare civila delegat , va inscrie sau va
comunica , dupa caz, mentiunea pentru desfacerea casatoriei , pe actul de casatorie , exemplarul I si Ii , si pe
actele de nastere ale fostilor soti . O copie a certificatului de divort va fi comunicata la serviciile publice
comunitare locale de evidenta a persoanelor de la domiciliul fostilor soti , in vederea inregistrarii in Registrul
National a Persoanelor , componenta informatica locala.
(4) In cazul cetatenilor straini , ofiterul de stare civila delegat , transmite la Directia pentru
Evidenta Persoanelor si Administrare a Baelor de date , extras pentru uz oficial de pe actul de casatorie, cu
mentiunea desfacerii casatoriei ,insotit de copia certificatului de divort .
ART. 5 Respingerea cererii de divort se poate face in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute de
lege, constatate de catre ofiterul de steare civila delegat, precum si in cazul divergentei de opinii a fostilor soti
in privinta numelui purtat prin desfacerea casatoriei. Ofiterul de stare civila delegat , va intocmi un referat
aprobat de Primar in cazul constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege respectiv o dispozitie de
respingere a cererii in cazul divergentei asupra numelui .
ART. 6 Ofiterii de stare civila delegate, vor asigura completarea si pastrarea in conditii de securitate a
dosarelor de divort , registrelor speciale pentru inregistrarea cererilor de divort , certificatelor de divort,
registrelor pentru evidenta certificatelor eliberate.
ART .7 Avand in vedere resursele umane implicate, cheltuielile materiale necesare pentru
desfasurarea procedurii prevazute de lege, importanta sociala a serviciului prestat si consecintele juridice
importante ale actelor intocmite de ofiterii de stare civila delegati, Consiliul local al comunei Prundu
Birgaului ,poate hotara instituirea taxei speciale de procedura.
ART. 8 Taxa instituita se achita in numerar , anterior emiterii certificatului de divort , la caseria din
cadrul compartimentului financiar-contabil .
ART. 9 Cuantumul taxei speciale se va actualiza anual prin hotarerea Consiliului Local .

