ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă, de către ofiţerul de stare civilă
Consiliul Local al comunei Şintereag întrunit in sedinţa ordinară în
data de 31.01.2011, în prezenţa a 13 consilieri,
Având in vedere:
- procesul verbal nr.4282 din 21.12.2010 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/4279 din 21.12.2010 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea
căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă, la sediul
primăriei comunei Şintereag, din localitatea Şintereag, nr.40, comuna
Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud ;
- procesul – verbal nr. 206 din 21.01.2011 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/4279 din 21.12.2010 privind stabilirea unor măsuri privind
desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă
- expunerea de motive nr.I.6/4280 din 21.12.2010 a Primarului comunei
Şintereag;
- raportul nr.I.6/4362 din 28.12.2010 întocmit de către doamna Irimieş
Adriana Gabriela – secretar al comunei Şintereag,cu privire la stabilirea
unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către
ofiţerul de stare civilă ;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/297 din 28.01.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie
socială,apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, sport,
turism, agricultură şi silvicultură, înregistrat cu nr.I.9/298 din 28.01.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor

publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu
nr.I.9/299 din 28.01.2011;
În conformitate cu:
- prevederile art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru
accelerarea soluţionării proceselor;
- prevederile art. 27şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederile Legii nr. 571/2003, privind
Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 119/1996, republicată, privind actele de stare civilă;
- prevederile art. 1 alin.(2), art.2, art.4 lit.”b” si art. 6 ale Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2), lit.,,b” şi lit. ,,d”, alin.(4), lit. ,,c”, alin. (9), art. 45,
alin.(2), lit. ,,c” şi art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. – Se aprobă Regulamentul cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. (1) – Se instituie taxa specială aferentă procedurii de desfacere a
căsătoriei pe cale administrativă, în cuantum de 500 lei.
(2) – Taxa specială aferentă procedurii, va fi actualizată anual prin
hotărâre a Consiliului local al comunei Şintereag.
ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag şi secretarul comunei Şintereag.
ART.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija
secretarului comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag ,
prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.

ART.5 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag, cu:
-

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
ofiţerii de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Şintereag.
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Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ,,pentru” şi 4 voturi ,,împotrivă” din totalul de 13
consilieri locali prezenţi.

ANEXA NR.1
La Hotărârea Consiliului local Şintereag nr.4 din 31.01.2011

REGULAMENT
privind procedura desfacerii căsătoriei pe cale administrativă

ART.1 - În scopul solutionarii cererilor persoanelor fizice privind
desfacerea casatoriei prin divorţ pe cale administrativă, ofiţerul de
stare civilă delegat, poate constata desfacerea căsătoriei, dacă soţii
sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie
sau adoptaţi.
ART.2 (1) - Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune şi se
semnează de ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegate, de
la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia
se află ultima locuinţă comună a soţilor; În cazul persoanelor care nu
cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa
unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui
interpret, încheindu-se în acest sens un proces- verbal.
(2) - Cererea va fi insoţită de certificatele de naştere şi
căsătorie ale soţilor, în original şi copii cerificate de către ofiţerul de
stare civilă delegat, documentele care fac dovada identităţii,
declaraţie autentificată de notarul public în situaţia în care ultima
locuinţă comună nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor
soţi înscrisă în actele de identitate. Documentele menţionate mai sus
trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă,
în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi
cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de
identitate. În cazul cetăţenilor străini certificatele prezentate trebuie
să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute de convenţiile
internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror
cetăţeni sunt.
ART. 3 (1) - Ofiţerul de stare civilă delegat, înregistrează cererea
de divorţ în ziua în care a fost primită, constituie dosarul de divorţ şi

acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la
data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
(2) - La expirarea termenului de 30 zile calendaristice,
ofiţerul de stare civilă delegat, verifică dacă soţii stăruie să divorţeze
şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.
La solicitarea motivată a unuia dintre soţi, ofiţerul de stare civilă
delegat, mai poate acorda un termen de până la 30 zile
calendaristice.
ART. 4 (1) - Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor,
se poate face daca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 38٨1 art. 39 din Legea nr. 4/1953, privind Codul familiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv: există acordul expres
al soţilor, aceştia nu au copii minori născuţi din căsătorie sau
adoptaţi, niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie având
consimţământul valabil şi neviciat.
(2) - În urma constatării îndeplinirii condiţiilor legale în
vederea desfacerii căsătoriei pe cale administrativă, va fi întocmit
certificatul de divorţ, în trei exemplare originale,fiecare dintre foştii
soţi primind câte un exemplar, al treilea exemplar fiind ataşat la
dosarul de divorţ. Certificatul de divorţ va fi înmânat foştilor soţi întrun termen de maxim 5 zile lucrătoare. Numărul certificatului de divorţ
este atribuit din Registrul unic naţional al certificatelor de divorţ,
administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date.
(3) - Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu
privire la motivele divorţului sau culpa soţilor.
(4) - După emiterea certificatului de divorţ, ofiţerul de stare
civilă delegat, va înscrie sau va comunica, după caz, menţiunea
privind desfacerea căsătoriei, pe actul de căsătorie, exemplarul I şi II,
şi pe actele de naştere ale foştilor soţi. O copie a certificatului de
divorţ va fi comunicată la serviciile publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor de la domiciliul foştilor soţi, în vederea
înregistrării în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor,
componenta informatică locală.
(5) - În cazul cetăţenilor străini, ofiţerul de stare civilă
delegat transmite la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrare a Bazelor de Date, extras pentru uz oficial de pe actul
de căsătorie, cu menţiunea desfacerii căsătoriei, însoţit de copia
certificatului de divorţ.

ART. 5 - Respingerea cererii de divorţ se poate face în cazul
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea
căsătoriei prin acordul părţilor , constatate de către ofiţerul de stare
civilă delegat, precum şi în cazul divergenţei de opinii a foştilor soţi în
privinţa numelui purtat prin desfacerea căsătoriei. Ofiţerul de stare
civilă delegat, va intocmi un referat aprobat de Primar în cazul
constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege respectiv, o
dispoziţie de respingere a cererii în cazul divergenţei asupra numelui
de familie pe care să-l poarte după divorţ, şi îndrumă soţii să se
adreseze instanţei de judecată.
ART. 6 - Ofiţerii de stare civilă delegaţi, vor asigura completarea
şi păstrarea în condiţii de securitate a dosarelor de divorţ, registrelor
speciale pentru înregistrarea cererilor de divorţ, certificatelor de
divorţ, registrelor pentru evidenţa certificatelor eliberate.
ART. 7 - Având în vedere resursele umane implicate, cheltuielile
materiale necesare pentru desfăşurarea procedurii prevăzute de
lege, importanţa socială a serviciului prestat şi consecinţele juridice
importante ale actelor întocmite de ofiţerii de stare civilă delegaţi,
Consiliul local al comunei Şintereag, poate hotărî instituirea taxei
speciale de procedură.
ART. 8 - Taxa instituită se achită în numerar, anterior emiterii
certificatului de divort, la casieria Primăriei comunei Şintereag.
ART. 9 - Cuantumul taxei speciale se va actualiza anual, prin
hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag.

