R O M Â N IA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Pentru stabilirea unor masuri organizatorice privind desfacerea
casatoriei pe cale administrativa de catre ofiterul de stare civila
Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu ,judetul Suceava;
Având in vedere:
• Expunerea de motive prezentata de domnul Nimitean Dumitru,
Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,nr.311/15.02.2011;
• raportul de specialitate nr. 312/15.02.2011,din cadrul Primariei
comunei Ciprian Porumbescu;
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Prevederile :
-art.II ale Legii nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii
proceselor; prevederile Legii nr.119/1996 privind actele de stare
civila,republicata;
Prevederile art.23 din Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
privind divortul prin acordul partilor nr.2112516/2010 a Ministerului
Administratiei si Internelor-Directia pentru evidenta persoanelor si
administrarea bazelor de date;
În temeiul dispoziŃiilor art.36 alin.(2) lit. d, alin.(9), ale art.45 alin.(1) şi ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se instituie taxa speciala aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe
cale administrativa,in cuantum de 200 lei.
Art. 2- Primarul comunei Ciprian Porumbescu prin compartimentul financiar
contabil va duce la îndeplinire prevederile hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Morosan Corneliu Alexandru
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Covrig Riulet Constantin

PROIECT
R O M Â N IA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Pentru stabilirea unor masuri organizatorice privind desfacerea
casatoriei pe cale administrative de catre ofiterul de stare civila
Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu ,judetul Suceava;
Având in vedere:
• Expunerea de motive prezentata de domnul Nimitean Dumitru,
Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,nr. 311/15.02.2011;
• raportul de specialitate nr. 312/15.02.2011,din cadrul Primariei
comunei Ciprian Porumbescu;
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
Prevederile :
-art.II ale Legii nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii
proceselor; prevederile Legii nr.119/1996 privind actele de stare
civila,republicata;
Prevederile art.23 din Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
privind divortul prin acordul partilor nr.2112516/2010 a Ministerului
Administratiei si Internelor-Directia pentru evidenta persoanelor si
administrarea bazelor de date;
În temeiul dispoziŃiilor art.36 alin.(2) lit. d, alin.(9), ale art.45 alin.(1) şi ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se instituie taxa speciala aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe
cale administrativa,in cuantum de………..lei.
Art. 2- Primarul comunei Ciprian Porumbescu prin compartimentul financiar
contabil va duce la îndeplinire prevederile hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR,
Nimitean Dumitru

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR COMUNA,
Covrig Riulet Constantin

ROMÂNIA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
PR IMAR

EXPUNERE DE MOTIVE nr. 311/15.02.2011
la proiectul de hotarare
Pentru stabilirea unor masuri organizatorice privind desfacerea
casatoriei pe cale administrative de catre ofiterul de stare civila
Legea nr.4/1953 din Codul familiei a fost modificata prin Legea nr
202/25.10.2010.
Principiile care au generat aparitia legii 202 din 2010 si care modifica Legea
Codului Familiei au fost legate, in primul rand de durata foarte mare de timp in
cazul divorturilor prin intermediul Tribunalelor, astfel ca cei ce doreau sa
divorteze puteau astepta si doi ani de zile.
"Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie
sau adoptati, ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al
ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin
acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii", se arata in
metodologia de aplicare a legii 202 din 2010.
Un alt avantaj al celor care aleg sa divorteze prin intermediul "divortului
administrativ" este ca, in cazul in care raman consecventi pe decizie, chiar si
dupa cele 30 de zile termen de "gratie" acordat de autoritati, niciunul dintre cei
doi nu va mai trebuie sa indice motivele pentru care se solicita desfacerea
casatoriei.
Fata de cele prezentate propun spre aprobare consiliului local prezentul
proiect de hotarare.

P R I M A R,
Nimitean Dumitru

ROMÂNIA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
**Compartiment de specialitate **

RAPORT DE SPECIALITATE nr. 312/15.02.2011

la proiectul de hotarare
Pentru stabilirea unor masuri organizatorice privind desfacerea
casatoriei pe cale administrative de catre ofiterul de stare civila
Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziŃiilor legale privind divorŃul prin
acordul soŃilor nr. 2112516/17.12.2010 transmisă de DirecŃia de EvidenŃă a
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.I.
1. COMPETENłĂ
Desfacerea căsătoriei prin acordul soŃilor se poate face:
- la primăria unde a fost încheiată căsătoria;
- la primăria în a cărei rază teritorială se află ultima locuinŃă comună a soŃilor.
2. CONDIłII
- ambii soŃi sunt de acord cu desfacerea căsătoriei
Acest acord se exprimă în faŃa ofiŃerului de stare civilă numai personal, nu şi prin
împuternicit, prezenŃa soŃilor la data depunerii cererii fiind obligatorie.
- soŃii nu au copii minori născuŃi în timpul căsătoriei sau adoptaŃi în timpul
căsătoriei;
- nici unul dintre soŃi nu este pus sub interdicŃie;
- nu au mai solicitat altor autorităŃi desfacerea căsătoriei.
3. ACTELE NECESARE
- certificatele de naştere şi de căsătorie ale soŃilor - în original şi fotocopie;
- actele de identitate ale soŃilor - în original şi fotocopie;
- declaraŃia notarială a soŃilor cu privire la ultima locuinŃa comună, dacă este
cazul.
4. PROCEDURĂ ŞI TERMENE
SoŃii depun cererea de divorŃ în scris, personal, în acelaşi timp, în faŃa ofiŃerului
de stare civilă, după care li se acordă un termen de 30 de zile calendaristice
pentru o eventuală retragere a cererii de divorŃ.
Acest termen de gândire de 30 de zile calendaristice se poate prelungi o singură
dată cu un alt termen de 30 de zile calendaristice, la cererea motivată a unuia
dintre soŃi.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, dacă soŃii stăruie să
divorŃeze, trebuie să se prezinte personal şi împreună, pentru a da o declaraŃie pe
proprie răspundere în acest sens, în faŃa ofiŃerului de stare civilă.
În urma acestei declaraŃii, ofiŃerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei
prin acordul soŃilor, urmând să elibereze certificatul de divorŃ într-un termen de
maxim 15 zile calendaristice.
SECRETAR COMUNA,
Covrig Riulet Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
CONSILIUL LOCAL
***Comisia pentru învăŃământ, sănătate şi familie, muncă şi protecŃie socială,
activităŃi culturale, culte, protecŃie copii***

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotarare

Pentru stabilirea unor masuri organizatorice privind desfacerea
casatoriei pe cale administrative de catre ofiterul de stare civila

Comisia pentru învăŃământ, sănătate şi familie, muncă
şi protecŃie socială, activităŃi culturale, culte, protecŃie copii,
întrunită în şedinŃă a analizat prezentul proiect de hotărâre
si avizează proiectul de hotărâre susmenŃionat şi-l propune
Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare în forma
prezentată,.

Preşedinte de comisie
Cailean Domnica

