ANEXA Nr. 62/ HG 64 din 2011

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Data in fata mea astazi……………….
Ofițer de stare civilă delegat,
..................................................
Înregistrat la nr. .......... din .......... 20..........
CERERE DE DIVORȚ
Subsemnatul, ................................................................................., fiul lui ........................... și al .....................,
născut la data de .................... în localitatea ............................................., județul ..............................., titular al
actului de identitate/pașaportului seria …..... nr. ……......, CNP .........................................................................,
cu domiciliul în ……………………………………………………………………………………………….....,
luând cunoștință de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptați;
b) nu sunt pus sub interdicție;
c) nu am mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei;
d) locuința comună este cea declarată mai sus
și
Subsemnata, .................................................................................., fiica lui ........................... și a .........................,
născută la data de .................. în localitatea ................................................., județul .................., titulară a actului
de identitate/pașaportului seria ............ nr. …………......., CNP ............................................................................,
cu domiciliul în ……………………………............................................................................................................,
luând cunoștință de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptați;
b) nu sunt pusă sub interdicție;
c) nu am mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei;
d) locuința comună este cea declarată mai sus,
căsătoriți la data de .................. la primăria localității ......................, județul …………..., conform Certificatului
de căsătorie seria ..... nr. ……….., eliberat în baza Actului nr. …….../..................., cu ultima locuință comună în
..................................., str. ………………...... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/județul ........., de comun acord,
vă rugăm să constatați desfacerea căsătoriei și să eliberați certificatul de divorț.
După divorț dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*):
– fostul soț: ...................................................................;
– fosta soție: ................................................................. .
Ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 38^1 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Notă
*) Potrivit dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările
ulterioare: "La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții se pot învoi ca soțul care, potrivit art. 27, a purtat în
timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soț să poarte acest nume și după desfacerea căsătoriei."
Semnături
Soț, …………………………….

.Soție……………………………,

“ Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr.
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date . ”

