
ROMANIA                                                     

JUDETUL GALATI    

COMUNA    TULUCEŞTI                                      

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTARIREA NR.  82 

Din  02.11.2011 

 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 privind 

stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de 

stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti 

 

INITIATOR: Bratu Petrică, primarul comunei Tuluceşti,jud.Galati ; 

Nr.si data depunerii proiectului de hotarire:  8091/27.10.2011 

 

Consiliul local al comunei Tuluceşti, intrunit in sedinta extraordinara din data de 02.11.2011, 

convocată prin dispoziţia nr. 545/31.10.2011; 

Avind in vedere expunerea de motive prezentata de initiator, inregistrata sub nr. 

8092/27.10.2011; 

Avind in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr. 8096/27.10.2011; 

Avind in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate  nr. 8274/02.11.2011 

Avind in vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 2122/07.09.2011 

Avand in vedere prevederile   Legii nr. 119/1996, republicată, privind actele de stare civilă; 

Avind in vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 9, din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

In baza art. 45 ,alin.2, lit c din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 14/28.02.2011 

Art. 2 Se abrogă art. 7 şi 8 din Regulamentul cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, aprobat prin H.C.L. nr. 14/28.02.2011 

Art. 3  De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri raspunde primarul comunei 

Art. 4 De aducerea la cunostinta a prevederilor prezentei hotariri, raspunde secretarul 

comunei. 

 

             Presedinte de sedinta                                                  

      Barbu Valentina 

Contrasemneaza,  

          Secretar comună 

              Sandu Dan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXA 

La HCL nr.14/28.02.2011 

  

REGULAMENT 

privind procedura desfacerii căsătoriei pe cale administrativă 

  

ART. 1 - În scopul soluţionării cererilor persoanelor fizice privind desfacerea căsătoriei prin 

divorţ pe cale administrativă, ofiţerul de stare civilă delegat poate constata desfacerea 

căsătoriei dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie sau 

adoptaţi. 

  

ART. 2 (1) - Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune şi se semnează de ambii soţi, 

în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie 

sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor; în cazul persoanelor care nu 

cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, 

iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces - 

verbal. 

             (2) - Cererea va fi însoţită de certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original 

şi copii certificate de către ofiţerul de stare civilă delegat, documentele care fac dovada 

identităţii, declaraţie autentificată de notarul public în situaţia în care ultima locuinţă comună 

nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate. În cazul 

cetăţenilor străini, certificatele prezentate trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate 

prevăzute de convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror 

cetăţeni sunt. 

  

 ART. 3 (1) - Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a 

fost primită, constituie dosarul de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile 

calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. 

                (2) - La expirarea termenului de 30 zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă 

delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este 

liber şi neviciat. 

La solicitarea motivată a unuia dintre soţi, ofiţerul de stare civilă delegat mai poate acorda un 

termen de până la 30 zile calendaristice. 

  

ART. 4 (1) - Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor se poate face dacă sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 38 1 - art. 39 din Legea nr. 4/1953 privind Codul 

familiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: există acordul expres 

al soţilor, aceştia nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, niciunul din soţi nu 

este pus sub interdicţie, având consimţământul valabil şi neviciat. 

                (2) - În urma constatării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea desfacerii 

căsătoriei pe cale administrativă, va fi întocmit certificatul de divorţ, în trei exemplare 

originale, fiecare dintre foştii soţi primind câte un exemplar, al treilea exemplar fiind ataşat la 

dosarul de divorţ. Numărul certificatului de divorţ este atribuit din Registrul unic naţional al 

certificatelor de divorţ, administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia de 

Evidenţă a Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date. 

                (3) - După emiterea certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat va înscrie 

sau va comunica, după caz, menţiunea privind desfacerea căsătoriei, pe actul de căsătorie, 

exemplarul I şi II, şi pe actele de naştere ale foştilor soţi. O copie a certificatului de divorţ va 

fi comunicată la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la 



domiciliul foştilor soţi în vederea înregistrării în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, 

componenta informatică locală. 

               (4) - În cazul cetăţenilor străini, ofiţerul de stare civilă delegat transmite la Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date, extras pentru uz oficial de pe 

actul de căsătorie, cu menţiunea desfacerii căsătoriei, însoţit de copia certificatului de divorţ. 

                

ART. 5 - Respingerea cererii de divorţ se poate face în cazul neîndeplinirii condiţiilor 

prevăzute de lege, constatate de către ofiţerul de stare civilă delegat, precum şi în cazul 

divergenţei de opinii a foştilor soţi în privinţa numelui purtat prin desfacerea căsătoriei. 

Ofiţerul de stare civilă delegat va întocmi un referat aprobat de Primar în cazul constatării 

neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, respectiv o dispoziţie de respingere a cererii în 

cazul divergenţei asupra numelui. 

  

ART.  6 - Ofiţerii de stare civilă delegaţi vor asigura completarea şi păstrarea în condiţii de 

securitate a dosarelor de divorţ, registrelor speciale pentru înregistrarea cererilor de divorţ, 

certificatelor de divorţ, registrelor pentru evidenţa certificatelor eliberate. 

  

ART. 7 - Având în vedere resursele umane implicate, cheltuielile materiale necesare pentru 

desfăşurarea procedurii prevăzute de lege, importanţa socială a serviciului prestat şi 

consecinţele juridice importante ale actelor întocmite de ofiţerii de stare civilă delegaţi, 

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judetul Galati  poate hotărî instituirea taxei speciale de 

procedură. 

  

ART. 8 - Taxa instituită se achită în numerar, anterior emiterii certificatului de divorţ, la 

casieria din cadrul Primariei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

PRIMAR 

Nr. 8092/27.10.2011 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 privind 

stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de 

stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti 

 

 

 

Avind in vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 2122/07.09.2011 prin care ni 

se aduce la cunoştinţă că având în vedere faptul că activitatea de stare civilă la nivelul 

comunei Tuluceşti este organizată ca şi compartiment, şi nu ca serviciu de sine-stătător, nu 

avem voie să instituim o astfel de taxă pentru divorţ 

Pentru motivele aratate propun Consiliului local spre dezbatere si adoptare proiectul de 

hotarire privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 

privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către 

ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

SECRETAR 

OFITER STARE CIVILA  

Nr. 8096/27.10.2011 

 

 

 

                                                RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 privind 

stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de 

stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti 

 

 

 

 

 

Avind in vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 2122/07.09.2011 prin care ni 

se aduce la cunoştinţă că având în vedere faptul că activitatea de stare civilă la nivelul 

comunei Tuluceşti este organizată ca şi compartiment, şi nu ca serviciu de sine-stătător, nu 

avem voie să instituim o astfel de taxă pentru divorţ 

      Proiectul de hotărâre este temeinic si întruneşte condiţiile de legalitate si oportunitate, ca 

urmare este de competenta consiliului local sa aprobe prezentul proiect de hotărâre . 

 

 

Referent Stare Civila, 

Popa Dragostina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 

 

 

La proiectul de hotărâre privind :   modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 

din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tuluceşti 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :   modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind 

desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 

din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tuluceşti 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri 

pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina, Răuţă Viorica şi 

Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 



NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

PECINGINĂ NECULAI 

 

 

 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 

 

La proiectul de hotărâre privind :   modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 

din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tuluceşti 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :   modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind 

desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 

din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tuluceşti 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri 

pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, Oprea 

Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 



 

BARBU VALENTINA 

 

GRECU DRAGOMIR 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

OPREA SANDU SORIN 

 

CHISACOV MARIN 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 

La proiectul de hotărâre privind :   modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 

din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tuluceşti 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :   modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind 

desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14 

din 28.02.2011 privind stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tuluceşti 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri 

pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, Şoimu Andrei, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu   voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

MOISĂ JAN 



 

BOGATU FLORICĂ 

 

FROSĂ MARICEL 

 

ŞOIMU ANDREI 

 

MÎRZA MARIUS 

 


