ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANŢA
Primăria Comunei Pecineaga
Nr. ................ din ......................

Dată în fata mea astăzi, .......................
Ofițer de stare civilă delegat,
................................

CERERE DE DIVORŢ
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 cunoştinţă de prevederile
art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că:
a)
nu am copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi;
b)
nu sunt pus sub interdicţie;
c)
nu am mai solicitat altor autoritaţi desfacerea căsătoriei;
d)
locuinţa comuna este cea declarată mai jos;
și
Subsemnata
.................…………..............................................,
fiica
lui
...........................……................... şi a ................................………………, născută la data de
.....................……….......................
în
localitatea
..................................................,
județul
..................................................., titulara a actului de identitate/pasaportului
seria
..............
nr.............................
CNP
.................................,
cu
domiciliul
în
............................................................................................................................................,
luînd cunoştinţa de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că:
a)
nu am copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi;
b)
nu sunt pus sub interdicţie;
c)
nu am mai solicitat altor autoritaţi desfacerea căsătoriei;
d)
locuinţa comuna este cea declarată mai jos;
căsătoriti la data de .......................................... la primăria localitaţii ........................................, judeţul
.................................................., conform Certificatului de casatorie seria ................ nr. ..........................,
eliberat în baza Actului nr.. ........../............................cu ultima locuinţa în comuna
........................................., str. .............................................................................. nr. ........., bl. ......, et. ...,
ap....., sectorul/judeţul .................................., de comun acord, vă rugăm să constataţi desfacerea
căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ.
Dupa divorţ dorim să purtăm numele de familie dupa cum urmeaza*):
fostul soţ: ..........................;
fosta soţie: ......................... .
Ne întemeiem cererea pe dispozitiile art.375 alin.1 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicata.
*) Potrivit dispozitiilor art. 383 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicata,
,,La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei.
şi dacă nu a intervenit o întelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviintarea, fiecare dintre foştii soţi
poartă numele dinaintea căsătoriei.
Semnături:

Soţ,

Soţie,

Astăzi, ....................................., s-a eliberat Certificatul de divorț nr. ........................................... .

Semnătura de primire
Fostul soț,
.....................................

Fosta soție,
..................................

