
          

 

 

      H O T Ǎ R Â R E 

privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea  căsătoriei  

prin divor ţ pe cale administrativ ă 

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11.02.2011: 

Având în vedere: 

- prevederile art. 23 din Metodologia nr. 2.112.516 din 17 decembrie 2010 a Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Adminis-trarea Bazelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;   

-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

-prevederile art.282,alin.1 din Codul Fiscal-Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Examinând: 

-referatul de aprobare nr. 133/ 17.01.2011  al  primarului comunei Ciulniţa; 

-raportul  nr.134/17.01.2011 al delegatului de stare civilă al comunei Ciulniţa, 

-raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

În temeiul art. 36 alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit.c şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Pentru desfacererea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă, la nivelul comunei 
Ciulniţa se stabileşte o taxă specială de 300 lei, care se încasează anticipat la compartimentul Impozite 
şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciulniţa . 

Art.2  Veniturile obţinute din taxa prevăzută la art. 1 se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea imprimatelor tipizate necesare activităţii de stare civilă, 
precum şi finanţarea altor cheltuieli curente de întreţinere şi funcţionare a acestui compartiment.  
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Art.3  Primarul comunei Ciulniţa, Compartimentul Stare Civilă şi Compartimentului Impozite şi 
taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          GOAGĂ VICTORIA                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,  
                              ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

   NR. 9 

   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

   ASTĂZI 11.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


