
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 

HOTĂRÂREA nr.13 
din 30 mai 2013 

privind modificarea cuantumului taxei speciale pentru desfacerea 
căsătoriei prin divorț pe cale administrativă 

 
Consiliul local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 30 mai 2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a ofițerului de stare civilă, primarul comunei 
Largu, inițiatorul proiectului de hotărâre ; 

 raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 
Largu ; 

 adresa nr.R40/21.05.2013 a Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Buzău; 

 prevederile art.36 alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.283 alin.(3^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, introdus de art.I din Legea nr.127/2013 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
de apărare a ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

În temeiul art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se modifică cuantumul taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin 
divorț pe cale administrativă la nivelul comunei Largu, județul Buzău; 
Art.2  Cuantumul taxei speciale de la art.1 este de 500 lei și se încasează de 
la persoanele fizice care apelează la serviciile publice ale compartimentului 
de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Largu; 
Art.3 Taxa specială se face venit la bugetul local al comunei Largu; 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate . 
 
            Președinte de ședință, 
      consilier local, Manta Nicușor                      contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                              Bordea Stelică 
 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Largu din data de 30.05.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 10 consilieri locali în funcţie prezenți . 
 


