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DIVORŢUL ADMINISTRATIV 
 

 
 
 Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în 

localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate. 
 Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul 

instanţei sau al unui birou notarial.  
 Procedura se adresează doar soţilor care nu au copii minori din căsătorie sau 

din afara căsătoriei.  
 Soţii trebuie să se prezinte împreună pentru a completa şi depune cererea de 

divorţ.  
 Ei vor prezenta următoarele înscrisuri:  

 certificat de căsătorie original- copie;  
 copie certificat naştere pentru fiecare din ei;  
 actul de identitate original- copie;  

 Fiind un divorţ consensual, acesta nu se motivează;  
 De la data depunerii cererii de divorţ şi întocmirea dosarului se acordă un 

termen obligatoriu de gândire de 30 de zile calendaristice, stabilindu-se o dată la care cei 
doi soţi vor trebui să se prezinte, tot împreună, pentru a da declaraţie dacă îşi menţin sau 
nu cererea de divorţ. În caz de meţinere a cererii de a divorţa în termen de 5 zile vor primi 
certificatul de divorţ .  

 Dacă nu se prezintă ambii sau măcar unul din ei, dosarul se clasează şi nu se 
mai desface căsătoria.  

 Taxa pentru această procedură este de 750 lei; 
 Cererea şi declaraţia după 30 zile se face de cei 2 soţi, personal, în nume 

propriu.  
 Nu se admite reprezetarea prin mandatar sau declaraţie notarială.  
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