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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț  

pe cale administrativa  
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,  

Având în vedere: 

 raportul întocmit de ofițerul de stare civilă delegat, prin care se propune aprobarea 

taxei speciale, pentru eliberarea certificatelor de divorț, ca urmare a constatării 

desfacerii căsătoriei prin divorț, pe cale administrativă; 

 art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, modificată şi completată, 

coroborat cu art.282 alin.1 din Codul fiscal, modificat şi completat; 

 dispozițiile art. II din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluționării proceselor în baza căruia a fost aprobată Metodologia de aplicare unitară a 

dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.c, art. 45, alin.2, lit.c şi art.61, alin.2 din 

Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, propune următorul, 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

 

Art.1. Se aprobă taxa specială, în cuantum de 700 lei, pentru eliberarea de către Primăria 

Raciu – Serviciul de stare civilă, a certificatelor de divorț ca urmare a constatării desfacerii 

căsătoriei prin divorț, pe cale administrativă. 

Art.2. Primarul comunei Raciu, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

INIȚIATOR, 

Primar Grădinaru Vasile 
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Privind instituirea taxei pentru eliberarea certificatelor de divorț 

 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor coroborate cu art. XXIII alin.3 din acelaşi act normativ a fost aprobată 

Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul soţilor comunicată 

serviciului nostru prin radiograma nr. 2212516/2010 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date. 

Menţionăm că din data de 25.12.2010 autoritatea locală are în atribuţii primirea cererilor de divorţ pe 

cale administrativă precum şi întocmirea şi eliberarea certificatelor de divorţ. Această nouă procedură 

presupune efectuarea unor cheltuieli din partea Primăriei Raciu întrucât înregistrarea cererilor de 

divorţ pe cale administrativă se face în registre cu regim special acestea trebuind tipărite, iar 

certificatele de divorţ precum şi declaraţiile pe care soţii urmează să le completeze trebuiesc puse la 

dispoziţia solicitanţilor de către autoritatea locală gratuit, toate acestea reprezentând costuri care nu 

pot fi acoperite decât prin instituirea unei taxe speciale. 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi 

completată, coroborat cu art.282 alin.1 din Codul fiscal, modificat şi completat potrivit cărora:      ,, 

pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 

consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe 

speciale; cuantumul acestora stabilindu-se anual, iar veniturile obţinute din acestea utilizându-se 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, 

precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.” 

Raportat la prevederile art.23 din Metodologia de mai sus, potrivit căruia autorităţile locale pot stabili 

taxe speciale aferente serviciului prestat respectiv pentru eliberarea certificatelor de divorţ, propunem 

spre aprobare Consiliului Local al Comunei Raciu stabilirea unei taxe în cuantum de 700 lei pentru 

eliberarea certificatelor de divorţ ca urmarea a constatării desfacerii căsătoriei, prin divorţ, pe cale 

administrativă. 

 

 

 

 

Ofițer de stare civilă delegat, 

jr. Zaharia Alin 

 


