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 HOTĂRÂRE 
privind cuantumul taxei pentru îndeplinirea 
procedurii de divorţ pe cale administrativă 

  
Consiliul Local al comunei Ostrov  întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.06.2013 
Luând act de: 
- referatul de specialitate  întocmit de către compartimentul stare civila şi 

adresa nr. 1703/23.05.2013 emisă de Direcţia publica Judeteana de Evidenta a 
persoanelor Constanta , de raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 

- Ţinând seama de prevederile art. 259 alin. (6) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform căruia căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii; de 
prevederile art. 376 - 378 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi capitolul IX 
(Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare 
civilă) din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, ofiţerul de stare civilă 
constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt 
de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.  
Luând în considerare prevederile art. 283 alin. (31) din Legea nr. 
571/22.12.2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
unde se prevede că „Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a 
consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. 
Taxa se face venit la bugetul local". 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d", alin. (6) lit. „a" pct. 12, art. 45 alin. 
(2), lit. „c", art. 63 alin. (1) lit. „d" şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
  

HOTARASTE :  
 
 
Art. 1. Se aprobă aplicarea taxei de 500 lei, pentru îndeplinirea procedurii de 
divorţ pe cale administrativă în faţa ofiţerului de stare civilă. 
Art. 2. Taxa specială de 500 lei se achită la casieria Primariei Ostrov, în 
momentul înregistrării cererii de divorţ, aceasta nu se restituie în situaţia în care 



ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ sau 
dacă dosarul de divorţ se clasează. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Ostrov  şi compartimentul stare civila. 
Art.4. Prezenta hotarare anuleaza prevederile Hotararii Consiliului Local Ostrov 
nr.7/17.01.2013. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Ostrov, în termenul prevăzut de lege: 
- Primarului comunei Ostrov; 
- Compartiment Impozite şi Taxe Locale ; 
- Instituţia Prefectului a Judeţului Constanta; 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi din totalul de 14 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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