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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Privind stabilirea taxei speciale pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativa 

 la nivelul Mun. Sacele 

 

 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele  întrunit în şedinţă ordinara în data de 13.06.2013 

Analizând expunerea de motive si raportul de specialitate al S.P.C.L.E.P  inregistrat cu nr.  23162  din 

data de  04.06.2013, prin care se propune stabilirea taxei speciale pentru îndeplinirea procedurii de divorţ  pe 

cale administrativa la nivelul Mun. Sacele in cuantum de 500 lei 

             Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum si propunerile facute in 

sedinta in sensul majorarii cu 20% a taxei speciale pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativa  

 Vazand prevederile art. I din Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 248, ale art. 283, alin. 3^1, din 

Legea nr. 571 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale  H.G. nr. 64/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă si ale O.G. nr. 

84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

        În temeiul art. 36, alin. 1,  alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, alin. 9, si al art. 45 din  Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

 

 Art. 1.  Se stabileste taxa speciala pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativa la 

nivelul Mun. Sacele in cuantum de 600 lei 

 

Art. 2.  Primarul  Municipiului Sacele  raspunde de  ducerea la indeplinire a prezentei  hotariri. 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                   CJ. DASCALU BIANCA 

 

 

  

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 

Hotararea a fost adoptata cu:  16 voturi pentru si 2 voturi abtinere 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 

  


