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HOTARAREA Nr.______ 
Din 28.01.2011 

 

privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei prin 

divorţ, pe cale administrativă 

 
 

CONSILIUL LOCAL ZAGAR 

JUDETUL MURES 

 

 

Primarul comunei Zagar 

Văzând referatul nr. ......../.........2011  întocmit de către  persoana cu atribuţii de 
stare civilă cu privire la stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei prin divorţ, 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor, a modificat în parte şi Codul familiei – Legea nr. 

4/1953, republicată  cu modificările şi completările ulterioare. 
In conformitate cu  prevederile art.5 alin (1) lit „a” din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificcările şi completările ulterioare şi ale art. 282 
din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal  

In temeiul art.36 alin (2) lit „b” , alin (4) lit „c” , art. 45 alin (2) lit „c” şi art. 115 
alin 1 lit „b” din Legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E  

 

 

Art. 1- Se aproba taxa  de ............ lei pentru fiecare cerere depusă la Primăria 
comunei Zagar , compartiment stare civilă , pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe 
cale administrativă 

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredintează 

compartimentul stare civilă din cadrul  aparatului de specialitate al primarului. 
 
 
 

PRESEDINTE  DE SEDINTA 
ILIES MIHAI 

 
 

Contrasemneaza  
Secretar 

Maria Cosmina ONET  
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HOTARAREA Nr.______ 

Din 28.01.2011 

 
privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei prin 

divorţ, pe cale administrativă 

 
 

PRIMARUL COMUNEI  ZAGAR 

JUDETUL MURES 

 

 

Văzând referatul nr. ......../.........2011  întocmit de către  persoana cu atribuţii de 
stare civilă cu privire la stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei prin divorţ, 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor, a modificat în parte şi Codul familiei – Legea nr. 

4/1953, republicată  cu modificările şi completările ulterioare. 
In conformitate cu  prevederile art.5 alin (1) lit „a” din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificcările şi completările ulterioare şi ale art. 282 
din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal  

In temeiul art.36 alin (2) lit „b” , alin (4) lit „c” , art. 45 alin (2) lit „c” şi art. 115 
alin 1 lit „b” din Legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

P R O P U N E  

 
 

 

Art. 1- Se propune taxa  de ............ lei pentru fiecare cerere depusă la Primăria 
comunei Zagar , compartiment stare civilă , pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe 
cale administrativă 

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredintează 
compartimentul stare civilă din cadrul  aparatului de specialitate al primarului. 
 

PRIMAR 
STOICA ALIN EUGEN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei prin 

divorţ, pe cale administrativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Având in vedere Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor care a modificat în parte şi Codul familiei – Legea nr. 4/1953, 

republicată  cu modificările şi completările ulterioare, instituind posibilitatea desfacerii 

căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă, la cererea ambilor soţi , doar dacă aceştia 

sunt de  acord cu divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adopţie. 

     Deoarece îndeplinirea actelor procedurale implică cheltuieli materiale 

suplimentare, în cadrul compartimentuli de stare civilă, consider că se impune 

instituirea unei taxe speciale în vederea acoperirii acestor cheltuieli. 

      In acest sens am iniţiat un proiect de hotarâre . 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

STOICA ALIN EUGEN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL MURES 

COMUNA  

PRIMARIA 

Nr. ………. din ………..2011 

 

 

 

R E F E R A T  
 

                  la proiectul de hotarâre   privind stabilirea taxei pentru desfacerea 

căsătăriei prin divorţ, pe cale administrativă 
 

 

 

 

 

                   Posibilitatea desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă, s-a 

reglementat  prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri ppentru accelerarea 

soluţionării proceselor care a modificat în parte şi Codul familiei – Legea nr. 4/1953, 

republicată  cu modificările şi completările ulterioare 

            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. 

           Deoarece îndeplinirea actelor procedurale implică cheltuieli materiale 

suplimentare, în cadrul compartimentuli de stare civilă, consider că se impune 

instituirea unei taxe speciale în vederea acoperirii acestor cheltuieli. 

      Faţă de cele mai sus aratate propun domnului primar  iniţierea  unui proiect de 

hotarâre în acest sens. 

 

 

 

SECRETAR 

Mmaria Cosmina ONET 

 
 

 



 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
 

 

                  la proiectul de hotarâre   privind stabilirea taxei pentru desfacerea 

căsătăriei prin divorţ, pe cale administrativă 
 
 

 
 

        
         Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire  
 la proiectul de hotarâre   privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei 
prin divorţ, pe cale administrativă. 

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 

resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
  

 

 

SECRETAR 

Maria Cosmina ONET 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

 

                  la proiectul de hotarâre   privind stabilirea taxei pentru desfacerea 

căsătăriei prin divorţ, pe cale administrativă 
 

 
        

         Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire  
  la proiectul de hotarâre   privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătăriei 
prin divorţ, pe cale administrativă. 

Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 

specialitate   este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
  

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

IGNAT VASILE          MARIA COSMINA ONET  
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