CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIRET

ANEXA NR.4 LA HCL NR.125/21.12.2017

TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE BIROUL STARE CIVILĂ
1. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă
Denumire taxă

Taxa stabilită pentru anul
2017
-lei-

Nivelul taxei potrivit Legii
nr.227/2015
-lei-

Taxa stabilită pentru anul
2018
-lei-

Taxa pentru îndeplinirea
procedurii de divorț pe cale
500
600
600
administrativă
Taxa se achită de către orice persoană care solicită pronunțarea divorțului pe cale administrativă.
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se datorează începând cu data depunerii, de către
ambii soți, a cererii privind pronunțarea divorțului pe cale administrativă.
Taxa pentru îndeplinirea proceduri de divorț pe cale administrativă nu se restituie, iar cererea se clasează:
- dacă unul sau ambii soți nu se prezintă, împreună la completarea declarației de stăruință;
- dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț;
- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;
- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;
- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.
Cadrul legislativ este asigurat de Legeanr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și
completările ulterioare și de Hotărârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.
2. Taxe speciale privind serviciile de stare civilă

Nr. crt.
1.
2.

Denumire serviciu stare civilă

Nivelul taxei
2017
7
70

Înregistrarea tardivă a naşterii
Taxa pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta
1

Nivelul taxei
2018
7
70

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Taxa pentru oficierea căsătoriilor duminica și în zilele de sărbătoare libere
Taxa pentru acordarea dispenselor și facilităților pentru încheierea căsătoriei în
condițiile art.4, art.6, art.7, lit. b) și c) din Codul familiei
Taxa pentru certificate de stare civilă eliberate la cerere şi adeverinţe date în
baza actelor de stare civilă din arhivă precum şi certificate de divorţ
Verificare şi întocmire dosare schimbare nume
Înregistrare adopţii făcute de cetăţeni români
Transcrierea de acte
Oficiere căsătorie în afara sediului instituției
Întocmirea Anexei 1 pentru deschiderea procedurii succesorale
Înregistrarea la cerere, pe actele de stare civilă, a mențiunii divorț
Înscriere mențiune de schimbare a numelui și/sau a prenumelui intervenite în
străinătate
Rectificare acte de stare civilă

100

100

60

60

15
12
35
12
500
7
10
25

15
12
12
7
10
25

10

10

Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria Biroului
Impozite și Taxe Locale a orașului Siret. Dovada achitării taxei se va depune odată cu cererea.
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