
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău a taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei, 

prin divorţ pe cale administrativă 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;  
Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 7/CLM/2011, 

pentru stabilirea la nivelul municipiului Buzău a taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ 
pe cale administrativă;   

- raportul Direcţiei Economic, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliu-lui Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 23 din Metodologia nr. 2.112.516 din 17 decembrie 2010 a Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Adminis-trarea Bazelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;   

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c) şi art. 115, alin. (1), lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi comple-tările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Pentru desfacererea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă, la nivelul municipiului 
Buzău se stabileşte o taxă specială de 500,00 lei. 

Taxa specială prevăzută la alin. 1 din prezentul articol se înca-sează anticipat de Direcţia 
Economică a Primăriei Municipiului Buzău de la persoanele fizice care apelează la serviciile publice 
ale Compar-timentului Stare Civilă din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 

Art.2.- Veniturile obţinute din taxa prevăzută la art. 1 se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea imprimatelor tipizate necesare activităţii de stare civilă, 
precum şi finanţarea altor cheltuieli curente de întreţinere şi funcţionare a acestui serviciu public. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Compartimentului 
Stare Civilă şi Compartimentului Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.     
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Iulian-Sorin Lazăr 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ştefan Nedelcu 

 
 
Buzău, 27 ianuarie  2011 
Nr.  8 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 
consilieri în funcţie 


