
ROMÂNIA 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ 
 

 
 
 
 
 

Dată în faţa mea azi, ______ 
Nr. ___/______ 
Onorariu ____ lei + _____ lei T.V.A.  
Achitat cu factura nr. __/______                                                       
Notar public:___________       
Termen: ________ 

 
C E R E R E   D E   D I V O R Ţ  

 
 Subsemnații, ____________, cetățean român, născut la data de _______în______, fiul lui 

______și _________, domiciliat în____________, posesor al CI seria ____ nr. ____eliberată 

de______, la data de______, CNP_______ şi ____________, cetățean român, născut la data de 

_______în______, fiul lui ______și _________, domiciliat în____________, posesor al CI seria 

____ nr. ____eliberată de______, la data de______, CNP_______ soți, căsătoriți la data de 

_____la_________, conform certificatului de căsătorie seria ___nr. _____emis de______, la 

data de_______, eliberat în baza actului de căsătorie nr. ____ din______, cu ultima locuință 

comună în________________, de comun acord, vă rugăm să constatați desfacerea căsătoriei şi să 

eliberați certificatul de divorț. 

 Luând cunoştinţă de prevederile art. 326 Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, 

declarăm că:  

a) ne exprimăm consimțământul liber și neviciat cu privire la desfacerea căsătoriei; 

b) avem următorii copii minori comuni rezultați din căsătorie: _________ 

c) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie; 

d) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei; 

e) locuinţa comună este cea declarată mai sus; 

f) după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează: 

 - fostul soţ:_______;  

 - fosta soţie:______. 

g) s-a realizat acordul nostru cu privire la următoarele: 

  - autoritatea părintească se va exercita în comun de către ambii părinți; 

  - copilul minor va avea după divorț locuința la mama/tata sa în ________; 

- părintele separat de copil, are dreptul de a avea legături personale cu minorul, 

după cum urmează: _________ 



- cu privire la contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și 

pregătire profesională a copiilor, acordul nostru este următorul: __________. 

Ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 375 alin. 2 Codul civil şi suntem de acord 

cu efectuarea raportului de anchetă psihosocială. 

  Am luat cunoștință că nu se pot acorda mai multe termene, decât pentru realizarea 

raportului de anchetă psihosocială, precum şi de împrejurarea că suntem obligați să ne 

prezentăm personal la îndeplinirea tuturor actelor de procedură. 

 

SEMNĂTURI,  

 

                         SOŢ,          SOŢIE,  

 


