
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă  
de către ofiţerul de stare civilă 

 
  Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 
februarie 2011; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raporul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare, Avizul Comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public şi privat, precum şi Referatul de specialitate al Serviciului de Evidenta a 
Persoanelor Oneşti nr. 420453/31.01.2011, prin care se propune stabilirea taxei pentru 
desfacerea casatoriei prin divorţ pe cale administrativă;  

In temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

Avand in vedere prevederile art.5 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale ;  

In baza prevederilor Legii nr.5/1973 privind Codul Familiei şi ale prevederilor Legii 
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată ;  

Avand in vedere Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea 
solutionarii proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale 
privind divortul prin acordul sotilor nr.2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta 
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;  

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(4) lit.c), art. 36, alin.(6) lit.a), pct.12 şi art. 45 
alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă instituirea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativa 
de către ofiţerul de stare civilă, în valoare de 500 lei.  

Art.2 – Taxa  stabilita conform art.1 se va achita la biroul Încasări Taxe şi Impozite, 
din sediul Primăriei  Municipiului Oneşti, Parter.  

Art.3 – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Oneşti şi Direcţia Economico-
Financiară  vor  duce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari.  

Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Serviciului de Evidenţă a  Persoanelor Oneşti;  
- Direcţiei economico-financiare. 

 

Preşedinte de şedinţă,  
Ciobanu Gheorghe 

 

 
     Contrasemnează,  

                           Secretarul Municipiului,  
                                                      Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr.5 
din 11 februarie 2011  


