
Anexa Nr. 8 la HCL Nr.____/_____________ 
 

TAXE SPCLEP 

 

        În baza art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale create in 

interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, judetene si Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale. 

 

 

EVIDENTA PERSOANELOR   

Nr 

Crt. 

DENUMIRE TAXA VALOARE IN LEI 

An 2020 An 2021 

1 Taxa de eliberare Carte de Identitate 7 7 

2 Taxa de eliberare Carte de identitate provizorie 1 1 

 

STARE CIVILA 

  

Nr. Crt Denumire taxa An 2020 An 2021 

 Taxa speciala pentru solutionarea dosarelor de desfacere a casatoriei, prin 

divort pe cale administrativa 

600 623 

2 Taxa pentru solutionarea dosarelor de transcriere a actelor de stare civila 

romane 

16 17 

3 Taxa privind soluționarea dosarelor de schimbare de nume sau prenume pe 

cale administrativa 

26 27 

4 Taxa pentru eliberarea în regim de urgență (o zi) a duplicatelor actelor de 

naștere, căsătorie,deces, divorț (preschimbare), din registrele de stare civilă 

21 22 

 
 
         Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul 

public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa 

efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 
       Taxele pentru prestări servicii, efectuate de către Serviciul Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor, Compartiment Stare Civila, la 
solicitarea persoanelor fizice sunt venituri ale bugetului local, fiind instituite și utilizate în vederea acoperirii cheltuielilor curente de 
întreținere și funcționare a Serviciul Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor. 



        Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul primariei Techirghiol. 
 
       Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi sărbători legale), se achită la casieria din cadrul primariei 
Techirghiol, în termenul de 10 zile cuprins între data depunerii documentaţiei la Starea Civilă şi data oficierii. 
 
       Taxa pentru oficierea în regim de urgenţă a căsătoriei se încasează la solicitarea scurtării termenului de 10 zile prevăzut de Legea nr. 
119/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înregistrarea căsătoriei. 
 
        Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă. 
 

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte: 
a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; 
b)  omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod 

inexact;  
c)  pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; 
d) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de 

domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. (2) din Legea nr. 119/1996. 
 
(6) Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) şi d) cu amendă de la 
100 lei la 200 lei conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, completată cu dispoziţiileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor. 
 

 

 

 

 


