Dosarul nr. 2-4865/16
Hotărîre
(dispozitivul)
În numele Legii
20 octombrie 2016
Chişinău

mun.

Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău în componența:

Preşedintele şedinţei judecătorul
grefier

Negru Alexandru,
Ceban Ruslan

În lipsa
Reclamantei XXXXXXXXX procedura de citare legală a căreia a fost respectată prin
avizul nr. DS2004153663AS şi care în cererea de chemare în judecată a indicat că nu
doreşte acordarea termenului de împăcare.
Pîrîtului XXXXXXXXX procedura de citare legală a căruia a fost respectată prin avizul
DS2004153551AS şi care prin referinţa depusă a indicat că: solicită examinarea pricinii în
lipsa sa, este deacord cu desfacerea căsătoriei şi că prin acord cu reclamanta au convenit ca
după divorţ locul de trai al copiilor minori să fie stabilit cu reclamanta,

examinând în şedinţă de judecată publică, în limba de stat pricina civilă intentată la
cererea de chemare în judecată declarată de XXXXXXXXX către XXXXXXXXX privind
desfacerea căsătoriei,
În conformitate cu art. art. 238-241CPC, 37, 38 alin. (2) lit. d) din CF instanţa de
judecată

hotărăşte

Se admite integral acţiunea civilă intentată la cererea de chemare în judecată declarată
de XXXXXXXXX către XXXXXXXXX privind desfacerea căsătoriei.

Căsătoria încheiată la 20.09.2003 între XXXXXXXXX a.n. 12.08.1976 cp 2001002099764
şi Popa (Burca) Ala a.n. XXXXXXXXX cp XXXXXXXXX, înregistrată în registrul actelor de
stare civilă cu nr. 755 de OSC Chişinău, se desface.
Pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei se încasează în mod egal de la XXXXXXXXX a.n.
12.08.1976 cp 2001002099764 şi Popa (Burca) Ala a.n. XXXXXXXXX cp XXXXXXXXX în
beneficiul bugetului de stat, taxa de stat în cuantum de 1000 % din unitatea convenţională
stabilită de legea 1216 din 03.12.1992, adică cîte 100 (una sută) lei de la fiecare.
Se stabileşte locul de trai al copiilor minori comuni Popa Marius a.n. 24.08.2005 cp
2004500458413 şi Popa David a.n. 06.12.2012 cp 2012500371063 cu mama acestora Popa
(Burca) Ala a.n. XXXXXXXXX cp XXXXXXXXX.
Copia hotărârii cu privire la desfacerea căsătoriei, în termen de 3 (trei) zile de la
rămânerea definitivă, se trimite la Oficiul de Stare Civilă al sectorului Buiucani, municipiul
Chişinău.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile, prin
intermediul Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău.
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