
 

 ROMANIA  

JUDETUL PRAHOVA  

CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIESTI  

HOTARAREA NR.__________  
privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale 

administrativa  

Consiliul local al municipiului Ploiesti :  

Vazand expunerea de motive a Primarului mun. Ploiesti si Raportul de specialitate al 

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, prin care se 

propune stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa ;  

In temeiul art. 282 si 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

In conformitate cu prevederile art.178 al OG nr.92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.1050/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala ;  

Avand in vedere prevederile art.5 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale ;  

In baza Ordonantei nr.84/2001 privind infiintarea si organizarea serviciilor publice 

locale comunitare de evidenta a persoanelor ;  

Avand in vedere Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 

proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 

divortul prin acordul sotilor nr. 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta 

Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date  

In temeiul art 36(4) lit.c si art 45(2) lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata si actualizata.  

HOTARASTE:  

Art.1 Stabileste taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa la 

____ lei.  

Art.2 Taxa stabilita conform art.1 se achita la casieria Serviciului Public Comunitar 

Local pentru Evidenta Persoanelor Ploiesti din Palatul Administrativ – Intrarea G.  

Art.3 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de ______.  

Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Public 

Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Ploiesti.  

Art.5 Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios, Achizitii Publice, Contracte 

va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.  

Data in Ploiesti, astazi _____________  

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza Secretar,  

Oana Crisitina Iacob  



CONSILIUL LOCAL PLOIESTI  

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR  

DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI  

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin 

divort pe cale administrativa  

In conformitate cu prevederile art.5 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale si ale art. 282 si 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

coroborate cu cele ale HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.571/2003 ;  

In baza Ordonantei nr.84/2001 privind infiintarea si organizarea serviciilor publice 

locale comunitare de evidenta a persoanelor ;  

Avand in vedere Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 

proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 

divortul prin acordul sotilor nr. 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta 

Persoanelor si Administrarae Bazelor de Date ;  

Propunem instituirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale 

administrativa.  

Taxa va fi achitata la casieria Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta 

Persoanelor Ploiesti din Palatul Administrativ – Intrarea G.  

DIRECTOR,  

Georgescu Magdalena-Laura  



ROMANIA  

JUDETUL PRAHOVA  

PRIMARIA MUN. PLOIESTI  

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin 

divort pe cale administrativa  

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 

autonomiei locale adoptata la strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania 

prin Legea nr.199/1997,  

In temeiul art. 282 si 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

In conformitate cu prevederile art.178 al OG nr.92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.1050/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala ;  

Avand in vedere prevederile art.5 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale ;  

In baza Ordonantei nr.84/2001 privind infiintarea si organizarea serviciilor publice 

locale comunitare de evidenta a persoanelor,  

Stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa are la baza 

prevederile Legii nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii 

proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 

divortul prin acordul sotilor nr. 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta 

Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date ;  

PRIMAR,  

ANDREI-LIVIU VOLOSEVICI  


