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Acte necesare Divorț Amiabil - la Primul termen:
➔ Pentru ambii soti, în original: Acte de identitate, certificate naștere, certificat căsătorie. Daca sotii nu
vin personal și trimit procura, se accepta xerox, dar Certificatul de căsătorie obligatoriu în original;
➔ Certificate de naștere ale tuturor copiilor, minori și majori (pentru majori, se accepta xerox);
       La primul termen, se vor stabili de comun acord de către ambii soți:
➔ Data celei de a doua ședințe, după cel puțin 30 zile de la primul termen (fixă, nu se poate amâna!);
➔ Numele de familie ale fiecaruia dintre soți, după divorț (revine soția la numele de familie anterior?);
➔ Părintele  cu  care  vor  domicilia  minorii,  și  adresa  unde vor  domicilia:  se  va  prezenta  un Act  de
proprietate/chirie pentru o locuinta pe numele parintelui, sau se va intocmi o Declarație de luare în
spațiu a parintelui și a minorilor de către alte persoane care dețin locuinta (caz în care aceste persoane,
sot+sotie, se vor prezenta la notar cu act de proprietate, acte de identitate, și certificat de căsătorie);
➔ Programul de vizitare a copiilor minori de către celălalt părinte (permanent, weekend, vacanțe etc);
➔ Contribuția financiară lunară minimă a ambilor părinți la creșterea și educarea copiilor minori;
➔ Pe parcursul procedurii se va efectua Ancheta socială   de către   Primăria de la viitorul domiciliu
al copiilor minori (preferabil cât mai din timp, nu amânați);
➔ Ulterior intocmirii Anchetei sociale, se vor Intervieva copii minori care au cel puțin 10 ani;

La data stabilită pentru AL DOILEA TERMEN  :
➔ Obligatoriu ambii  soți  se vor prezenta  PERSONAL cu acte de identitate în original,  pentru a

confirma decizia de a divorta, în caz contrar procedura fiind respinsa de către notarul public.
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