
       R O M Â N I A                        
JUDEłUL HUNEDOARA                                                            
   MUNICIPIUL BRAD                 
   CONSILIUL LOCAL  

               H O T Ă R Â R E A  NR. 16/2011* 

privind instituirea unor taxe speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale 
administrativă la Compartimentul de stare civilă din cadrul   

 Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Brad 
 
 

          Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
          Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune instituirea unor taxe speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă la 
Compartimentul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a 
Persoanelor Brad, din subordinea Consiliului local Brad, în vederea acoperirii contravalorii 
imprimatelor aferente serviciului prestat. 
 łinând cont de Referatul nr.1097/20.01.2011 al Compartimentului stare civilă din cadrul 
Primăriei municipiului Brad. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad.    
            În conformitate cu prevederile Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluŃionării proceselor, a Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziŃiilor legale privind divorŃul 
prin acordul soŃilor nr.2112516/17.12.2010 a DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date Bucureşti şi a prevederilor art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.,,c” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001,  cu modificările şi completările ulterioare. 

      H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – (1) Se aprobă instituirea unor taxe speciale pentru desfacerea căsătoriei pe 

cale administrativă la Compartimentul de stare civilă din cadrul  Serviciului Public Comunitar Local 
de EvidenŃă a Persoanelor, din subordinea Consiliului local Brad, după cum urmează: 

- taxă specială pentru depunerea cererii de divorŃ, înregistrarea şi  
   eliberarea certificatului de divorŃ…………………………………….     400 lei 
- taxă pentru eliberarea duplicatului certificatului de divorŃ, în caz de 
   pierdere sau deteriorare………………………………………………     150 lei 

       (2) Taxele stabilite se vor achita la casieria Primăriei municipiului Brad şi 
vor face venit la bugetul local al municipiului Brad.        

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara  
- Primarului municipiului Brad  
- Compartimentului stare civilă Primăria municipiului Brad 

   
        BRAD, 31.01.2011   
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   
                                                                                         SECRETAR 
             Podaru Vasile                                              
                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”  , 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 

 


