Anexa nr.62 la HG 64/2011

ROMÂNIA
BUCUREȘTI

Dată în fața mea azi_________________

OFIȚER DE STARE CIVILĂ

PRIMĂRIA SECTOR 5
STARE CIVILĂ
Nr. _________________________

__________________________________

CERERE DE DIVORŢ
Subsemnatul _________________________________________ fiul lui __________________________
şi al ________________________ născut la data de _________________ în localitatea
__________________ judeţul ________________ titular al actului de identitate /paşaportului seria
_______ nr. ____________ CNP_________________________ cu domiciliul în localitatea
_______________________________ str. ______________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap.
___, sector/județ _____________ luând cunoștință de prevederile art. 292 Cod 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) locuință comună este cea declarata mai jos

și
Subsemnata ___________________________________________ fiica lui __________________________
şi al __________________________ născută la data de _________________ în localitatea
_____________________ sectorul/judeţul _______________ titular al actului de identitate /paşaportului
seria ______ nr. _____________ CNP __________________________ cu domiciliul în localitatea
____________________________ str. ___________________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap.
___, sector/județ _____________ luând cunoștință de prevederile art. 292 Cod 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) locuință comună este cea declarata mai jos

Căsătoriţi la data de ________________ la Primăria localităţii _______________ judeţul/sectorul
_________ conform certificatului de căsătorie seria ______ nr. _______________ eliberat în baza actului
nr. _____/_________ cu ultima locuinţă comună în localitatea
____________________ str
___________________ nr. ___ bl. ___ sc. ___ et ___ ap. ___ sector/judeţ ____________ de comun acord,
rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ.
După divorț dorim să purtăm numele de familie după cum urmează:
-FOSTUL SOȚ ____________________________________
- FOSTA SOȚIE ___________________________________
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 din Codul Civil.
Semnături

SOȚ ____________________

SOȚIE

___________________

TELEFON:

SOȚ ____________________

SOȚIE

___________________

Cererea se listează față-verso.
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Verso

Astăzi, ____________________________________ s-a eliberat Certificatul de divorţ nr. ________________
Semnătură de primire
Fostul soţ, ____________________________
Fosta soţie, ___________________________

Cererea se listează față-verso.

