ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.8/08.02.2011
privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei
prin divorţ, pe cale administrativă
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară ;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar prin care se propune aprobarea taxei
speciale, pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ, pe cale administrativă; raportul nr.1/38 din 31.01.2011
întocmit de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia de Arieş-Starea civilă şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
Având în vedere dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată, coroborat cu art.282 alin.1 din Codul fiscal,modificat şi completat,
- Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi a
Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul soţilor nr.
2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date ;
- Legea nr.119/1996 – privind actele de stare civilă – republicată, cu modificări şi completări ;
- O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice locale comunitare de
evidenţă a persoanelor şi ale art 9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit.b, lit.d, alin.4, lit.c, alin.6, lit. a,
pct.12,alin.9 din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 şi art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă taxa specială, în cuantum de 300 lei, pentru pentru desfacerea căsătoriei prin
divorţ, pe cale administrativă de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia
de Arieş- Starea civilă.
Art.2. Taxa stabilită conform art.1 se achită la casieria Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare incepând cu data de 01.03.2011.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Public
Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Baia de Arieş, prin Compartimentul de Stare Civilă şi de
către Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţului Alba ;
Primarului or. Baia de Aries;
S.P.C.L.E.P. Baia de Arieş- Compart.Stare Civilă;
Serv.financ.contabil-Compartimentul Impozite şi Taxe;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Drăghiciu Dumitru

Contrasemnează,
secretar, Bolunduţ Sultana

