
ROMÂNIA
JUDEŢUL ..................................
Primăria ..................................
Dosar nr. .......................

CERTIFICAT DE DIVORŢ nr. .......... din data de ...............

Căsătoria înregistrată la Primăria………………………… ,Judeţul ............. la actul
de 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 alin.1 din Codul civil, prin acordul ambilor soţi.

Divorţul  a  fost  înregistrat  la  Primăria  .................  (municipiului,  oraşului,
comunei) ........................................... Judeţul .....................

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)



Dată în faţa mea,
........................

(numele şi prenumele/semnătura)
Astăzi,................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a),  ......................................,  fiul/fiica
lui  .............................  şi  al/a  ..........................,născut(ă)
la  ..........................................  în  .................................,  domiciliat(ă)
în  ........................................,posesor/posesoare  al/a  actului  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
.................



Dată în faţa mea,
...........................
(numele şi prenumele/semnătura)
Astăzi, ................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul,  ...............................................,  fiul
lui  ...............................  şi  al  ......................................,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) ...................................
şi

Subsemnata,...........................................,  fiica
lui  ...........................................  şi  a  ...............................,născută
la  ................................................  în  ..................................,  domiciliată
în  ...................................,posesoare  a  actului  de  identitate/paşaportului
seria ............. nr. ....................., eliberat de ............................,
declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de ..................... (numele
soţului) .....................................

Cererea  a  fost  înregistrată  la  Primăria  .................................  sub
numărul .....................................

Semnătură soţ,
.......................
Semnătură soţie,
..................



Dată în faţa mea,
........................

(numele şi prenumele/semnătura)
Astăzi,................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a),  ......................................,  fiul/fiica
lui  .............................  şi  al/a  ..........................,născut(ă)
la  ..........................................  în  .................................,  domiciliat(ă)
în  ........................................,posesor/posesoare  al/a  actului  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
.................



ROMÂNIA
JUDEŢUL .............................
Primăria ...........................
Starea Civilă
Nr. .......... din ..................

REFERAT
încheiat astăzi: anul ......... luna ........... ziua .....

.........................  (numele  şi  prenumele)  ........................................,  ofiţer  de
stare  civilă  delegat,  ca  urmare  a  prezentării  cererii  de  divorţ  şi  a  documentelor
depuse de numiţii .....................................
Şi ...................................., cerere înregistrată la nr. ................ din. ...................,
din care rezultă că:
......................................................................................................................
..................
constatând  că  nu  sunt  îndeplinite  cerinţele  art.375  alin.1  din  Codul  civil,  pentru
desfacerea căsătoriei, în temeiul 376 alin.5 din Codul civil, se propune respingerea
cererii privind desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ, urmând a se
emite dispoziţie de respingere a cererii.

Întocmit în 3 exemplare, dintre care câte unul s-a înmânat solicitanţilor.

Ofiţerul de stare civilă delegat,
..................................

L.S.



Aprob
Primar,

...............

REFERAT

Încheiat astăzi ziua ....., luna .........., anul ......, de către ............... (numele
şi  prenumele)  ................................,  ofiţer  de  stare  civilă,  în  cadrul
Primăriei  .....................  (municipiului,  oraşului,  comunei)  ..............................
Judeţul ............................,având spre soluţionare cererea de desfacere a căsătoriei
înregistrată  la  nr.  ..............  din  .....................  depusă  de  ............
(soţul)  ....................şi  ..........  (soţia)  ...........................,  constatând
că*) .........................,....................................................................................
propun clasarea dosarului.

Ofiţerul de stare civilă,
......................

(semnătura)



*) Ofiţerul de stare civilă va înscrie, după caz, una din situaţiile prevăzute la art. 172
alin. (1) sau (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

http://freelex.wolterskluwer.ro/00138552.htm

