
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 20 

Din 31 martie   2011 
 
Privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei  prin acordul partilor , pe 
cale administrativa 
 Consiliul Local Sutesti intrunit in sedinta ordinara la data de 31.03.2011 
 Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Sutesti,raportul 
comisiei de specialitate al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti; 
 Vazand – Hotararea Guvernului  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei  cu 
privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila  
 In conformitate cu prevederile art.381 din Codul Familiei , modificat si completat 
prin art.II din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionari 
proceselor, art.282 din Codul Fiscal , pct.192-196 din Normele metodologige de aplicare 
al Codului Fiscal , aprobate prin HGR nr. 44/2004 , art.2 , alin (1) , pct.55 , art.5 , alin (1) 
lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare , si Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 In temeiul art.36 , alin (1), alin (2), lit. “b” si “d” , alin (4) lit. “c” , alin (6) lit”a” , 
pct.12 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 , alin (1) si (2) ,lit”c” , coroborat cu art.115 , alin.1 , lit”b”din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
 

HOTARASTE  
 

 ART.1 Se instituie taxa speciala pentru desfacerea casatoriei prin acordul sotilor 
,pe cale administrativa , in cuantum de 500 lei. 
 ART.2 Taxa speciala prevazuta la art.1 se achita la casieria UAT Sutesti . 
 ART.3 Sumele incasate conform prezentei hotarari vor fi utilizate in scopul 
sustinerii activitatii specifice de stare civila a UAT Sutesti. 
 ART.4 Beneficiarii ajutorului social , conform Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat , au reducere de 50% din taxa speciala pentru desfacerea casatoriei. 
 ART.5 Prezenta hotarare va adusa la indeplinire de primarul localitatii si 
compartimentul finanaciar contabil al UAT , iar secretarul comunei o va aduce la 
cunostinta publica si o va comunica celor interesati.  
 
 
PRESEDINTE SEDINTA       AVIZAT LEGALITATE , 
          SECRETAR 
    BARAC VASILE        GHINEA PETRIOARA 
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PROIECT DE HOTARARE* 

 
Privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei  prin acordul partilor , pe 
cale administrativa 
 Consiliul Local Sutesti intrunit in sedinta ordinara la data de 31.03.2011 
 Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Sutesti,raportul 
comisiei de specialitate al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti; 
 Vazand – Hotararea Guvernului  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei  cu 
privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila  
 In conformitate cu prevederile art.381 din Codul Familiei , modificat si completat 
prin art.II din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionari 
proceselor, art.282 din Codul Fiscal , pct.192-196 din Normele metodologige de aplicare 
al Codului Fiscal , aprobate prin HGR nr. 44/2004 , art.2 , alin (1) , pct.55 , art.5 , alin (1) 
lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare , si Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 In temeiul art.36 , alin (1), alin (2), lit. “b” si “d” , alin (4) lit. “c” , alin (6) lit”a” , 
pct.12 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 , alin (1) si (2) ,lit”c” , coroborat cu art.115 , alin.1 , lit”b”din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
 

HOTARASTE  
 

 ART.1 Se instituie taxa speciala pentru desfacerea casatoriei prin acordul sotilor 
,pe cale administrativa , in cuantum de 200lei. 
 ART.2 Taxa speciala prevazuta la art.1 se achita la casieria UAT Sutesti . 
 ART.3 Sumele incasate conform prezentei hotarari vor fi utilizate in scopul 
sustinerii activitatii specifice de stare civila a UAT Sutesti. 
 ART.4 Beneficiarii ajutorului social , conform Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat , au reducere de 50% din taxa speciala pentru desfacerea casatoriei. 
 ART.5 Prezenta hotarare va adusa la indeplinire de primarul localitatii si 
compartimentul finanaciar contabil al UAT , iar secretarul comunei o va aduce la 
cunostinta publica si o va comunica celor interesati.  
 
                                                    PRIMAR, 
     CODREANU  CRISTIAN 

 
 

 

*Iniţiator : CODREANU CRISTIAN – primarul comunei Şuţeşti 



 
 

RAPORT APROBARE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE  

privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei  prin acordul partilor , pe 
cale administrativa 

 
 
 

 Avand in vedere prevederile art.II ale Legii nr.202 dinb 25 octombrie 2010, 
privind accelerarea solutionarii proceselor , ale Legii nr. 4/1953, codul familiei , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , art 381-39  , prin care a fost 
instituita desfacerea casatoriei prin divortul pe cale administrativa , pentru indeplinirea 
intocmai a actelor procedurale  se impune instituirea unei taxe speciale de procedura.  
 Astfel , potrivit art ,381

 din  Legea nr. 4/1953 , asfel cum a fost modificata , in 
conditiile in care sotii sunt de accord cu divortul si nu au copii minori nascuti din 
casatorie sau adoptati , ofiterul de stare civila competent territorial poate constata 
desfacerea casatoriei prin acordul sotilor.  
 Actele normatice invocate mai sus , pun in sarcina Primarului si a ofiterului de 
stare civila delegate , atributii si responsabilitati suplimentare si foarte importante. Astfel 
, procedura propune: 

- intocmirea unor acte constatatoare , dispozitii , certificate , procese verbale , 
referate si inregistrari , intocmirea si pastrarea in conditii de securitate a unor 
evidente , stabilirea acordarea si inregistrarea unor termene legale pentru 
eventuala impacare a sotilor , constatarea consimtamantului liber si neviciat 
al sotilor , comunicarea datelor spre inregistrare in  Registrul national unic al 
certificatelor de divort , administrat de Ministerul Administratiei si Internelor  si 
catre alte autoritati cu atributii in domeniul starii civile si evidentei persoanelor.  

Pentru indeplinirea actelor procedurale , sunt effectuate cheltuieli de resurse 
umane  si materiale suplimentare , impunandu-se instituirea unei taxe speciale 
dimensionate potrivit complexitatii procedurii , importantei actelor intocmite si 
consecintele juridice ale acestora , fara restrangerea accesului persoanelor 
interesate si fara incurajarea luarii unor decizii grabite.  

Propunem suma de 500 lei ca taxa speciala pentru desfacerea casatoriei pe cale 
administrative.  
 Avand in vedere aceste considerente , propunem spre analiza si aprobarea 
Consiliului Local Sutesti  prezentul proiect de hotarare.  
 
 

Primar, 
Codreanu Cristian  

 
  


