ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
pentru stabilirea unor măsuri privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către
ofiţerul de stare civilă
Având în vedere expunerea de motive nr.4909/13.04.2011, formulata de dl. Ferăstrăeru
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;
- raportul de specialitate nr.4910/13.04.2011, întocmit de dna.Gabriela Vrencsan, ofiţer de
stare civilă;
- raportul de specialitate nr.4911/13.04.2011, întocmit de Seful Serviciului
Financiar Contabil- dna Sichim Elena;
- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplină
din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe…comerţ şi servicii din cadrul
Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.4912/13.04.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- art. II ale Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;
- art. 27 şi art. 30 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 282 ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1, alin. 2, art. 2, art. 4, lit. ”b” şi art. 6 ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
- HG nr.64/2011 privind Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
- H.G.R nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederile Legii nr.
571/2003, privind Codul fiscal;
În temeiul art. 36, alin.(2), lit. b şi lit. d, alin.(4), lit. c, alin. (9), şi ale art.115 coroborate cu art.
45, alin.(2), lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modific ată şi completată;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. Aprobă Regulamentul cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se instituie taxa specială aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă, în cuantum de 300 lei.
(2) Taxa specială aferentă procedurii va fi actualizată anual prin hotărâre a Consiliului Local.
Art.3. Primarul oraşului Breaza, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor - Stare Civilă şi prin Serviciul Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4. – Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala:
Prefecturii Prahova, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Stare Civilă şi
Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
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