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Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă
În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor Bihor, vă aduce la cunoştinţă, informaţii utile cu privire la înregistrarea cererilor de
divorț pe cale administrativă.
Ofițerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei în situaţia în care soţii sunt de acord
cu divorțul, se înţeleg cu privire la numele de familie de după divorţ și nu au copii minori rezultaţi din
căsătorie, adoptaţi sau din afara căsătoriei.
Cererea de divorț se face în scris, se depune și se semnează de ambii soți, în fața ofițerului de stare
civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință
comună a soților. Ofițerul de stare civilă acordă soților un termen de reflecție de 30 de zile calendaristice.
Documente necesare la înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă:
Documentul cu care se face dovada identităţii în original şi fotocopii (carte de identitate , carte de
identitate provizorie, paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate-valabile atât la date depunerii
cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț) ;
Certificatele de naștere și căsătorie ale soților în original și fotocopii ;
Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la ultimul domiciliu comun (în situaţia în
care locuinţa comună declarată în cerere nu este aceiaşi cu domiciliul/reşedinţa ambilor soți înscris/ă în
actele de identitate) ;
La expirarea termenului de reflecție, soții se prezintă împreună în fața ofițerului de stare civilă, pentru
declarația de menținere a cererii de divorț.
Certificatul de divorț se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data menținerii cererii de
divorț.

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Sandor DUNA
REDACTAT
Consilier superior
Măriuca GROZA

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
Claudia –Elena IRIMIE

