CONSTATAREA DESFACERII CĂSĂTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR DE CĂTRE
OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ

Ofiţerul de stare civilăconstatădesfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă,
dacăsoţii sunt de acord cu divorţul şidacă împreună nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din
afara căsătoriei sau adoptaţi.
Cererea de divorţ pe cale administrativăse face în scris, se depune şi se
semneazăpersonal de către 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 comunăa soţilor.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
PRIMĂRIA DRĂGUȚEȘTI
Dată în faţa mea azi _______
Nr........din...........
ofiţer de stare civilă delegate

CERERE DE DIVORŢ

Subsemnatul_____________________fiul lui______________ şi al _______________, născut la data
de____________în localitatea_________, judeţul _______________, titular al actului de
identitate/paşaportului seria____ nr.________, CNP _____________, cu domiciliul în
________________________________________ luând cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii,
declar că:
a)nu am copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi împreună cu actuala soţie;
b)nu sunt pus sub interdicţie;
c)nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;d)locuinţa comună este cea declarată mai sus;
şi
subsemnata____________________________ fiica lui __________ şi a_____________, născută la
data de___________ în localitatea_________, judeţul ______________, titulară a actului de
identitate/paşaportului seria____ nr.________, CNP _____________, cu domiciliul în
________________________________, luând cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la falsul în declaraţii,
declar că:
a)nu am copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi împreună cu actualul soţ;
b)nu sunt pusă sub interdicţie;
c)nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;d)locuinţa comună este cea declarată mai
sus,căsătoriţi la data de ____________ la Primăria localităţii______________judeţul _________,
conform certificatului decăsătorie seria_______ nr. _________, eliberat în baza actului nr.____/_______,
cu ultima locuinţă comună în___________________, str.__________________ nr.___ bl.___ etj.___
apt.___, sector/judeţ______, de comun acord, rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi
certificatul de divorţ.
După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*:
-fostul soţ _________;
-fosta soţie _________;
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Semnăturisoţ _______
soţie ________
Notă *Potrivit dispoziţiilor art. 383 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.(verso-ul cererii)
Data declaraţiei de stăruinţă privind desfacerea căsătoriei este......................
Semnătură

Soţ_________

Soţie_____

Astăzi, ___________, s-a eliberat Certificatul de divorţ nr........................
Semnătură de primire Fostul soţ_________Fosta soţie_____

ROMÂNIA
Judeţul _______________
Primăria_____________
Starea civilă
Nr.________ din __________

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi: anul ______ luna __________ ziua ____La depunerea cererii de divorţ prin
acordul soţilor/la luarea declaraţiei privind menţinerea cererii de divorţ prin acordul soţilor/la
luarea declaraţieide renunţare la cererea de divorţ prin acordul soţilor, dl.
_____________________ şi dna. _________________________________luarea
consimţământului şi aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Legea 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la divorţul pe cale administrativă
s-a făcut prin intermediul dlui (dnei) _____________________ din _______________, str.
________________ nr. ___, interpret autorizat de ________________ sub nr. ____________,
întrucât ________________ este cetăţean străin/surdomut.(soţul/soţia).

Ofiţer de stare civilă delegate ,

L.S.

Interpret,

Soţul ______________
Soția_______________________

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi
acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru
eventuala retragere a acesteia.
Dată în faţa mea,_______________
(numeleşiprenumele/semnătura)
Astăzi,___________

DECLARAŢIE

Subsemnatul_____________________fiul lui________________şi______________născut
la______________ în_______________________domiciliat
în____________________________________________________posesor al actului de
identitate/paşaport seria_______nr.____________, eliberat de_______________________,
declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de
______________________.(numele soţiei)Luând cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că, de la data
depunerii cererii privind desfacerea căsătoriei:
a)nu s-a născut niciun copil din căsătoria cu actuala soţie;
b)nu am fost pus sub interdicţie;
c)nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.
Şi
Subsemnata_____________________fiica lui________________şi______________născută
la______________ în_______________________domiciliată
în____________________________________________________posesoare a actului de
identitate/paşaportseria_______nr.____________, eliberat de_______________________,
declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de ______________________.
(numele soţului)

Cererea a fost înregistrată la Primăria________________________sub numărul_________

Semnătura soţ,

Semnătură soţie,

Dată în faţa mea_________________
(numele şi prenume/semnătura)
Astăzi, ___________

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a)_____________________fiul/fiicalui________________şi______________
născut)ă) la______________ în_______________________domiciliat(ă)
în____________________________________________________posesor/posesoare al/aactului
de identitate/paşaportului seria_______nr.____________, eliberat
de_______________________ declar că RENUNŢ la cererea mea privind desfacerea căsătoriei
de______________________
(numele soţului/soţiei
Cererea a fost înregistrată la Primăria________________________sub numărul_________
Semnătura

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege,ofiţerul de stare civilă constată desfacerea
căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ,care va fi înmânat foştilor soţi întrun termen maxim de 5 zile lucrătoare.
Data eliberării certificatului constituie data la care este desfăcută căsătoria.
Certificatul de căsătorie reținut la dosarul de divorț se transmite spre anulare primăriei emitente la
data eliberării certificatului de divorț.

ROMÂNIA
JUDEŢUL______________
PRIMĂRIA
Dosar nr.
CERTIFICAT DE DIVORŢ
nr.______ din data de_____Căsătoria înregistrată la Primăria _______ judeţul __________, la
actul de(municipiului, oraşului, comunei) căsătorie nr.______ din _________, privind pe
(soţul)__________ născut la data de _________, în localitatea __________, judeţul _________,
CNP__________________, fiul lui ________ şi al __________, cu domiciliul în localitatea
____________ şi pe (soţia) _________, născută la data de __________, în localitatea
__________, judeţul ________, CNP _______________, fiica lui ________ şi a _________,
domiciliată în _________, judeţul __________, este desfăcută în temeiul art. 375 din Legea
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Divorţul a fost înregistrat la Primăria judeţul ________.
(municipiului, oraşului, comunei)
Numele după divorţ
-fostul soţ__________
-fosta soţie__________
Prezentul certificat de divorţ produce efecte între părţi începând de astăzi_______ (zi/lună/an)

Ofiţer de stare civilă...........................
(numele şi prenumele).............................
(semnătura)
L.S. (sigiliu)

În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat
elibereazăun duplicat, conformcu originalul aflat în arhiva proprie,în baza cererii formulate de
către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procurăspecială.
Cererea se depunela S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale
care are în păstrare dosarul de divorţ, făcându-se menţiuni despre aceasta în dosarul de divorţ.
În situaţia în care constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat,
prin care propune respingerea cererii de demiterea unei dispoziţii de respingere de către primar.

