ANEXA 7
La H.C.L.nr.142/06.11.2015
1.Taxe speciale privind activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evienţa persoanelor şi pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestuia, pentru anul fiscal 2016, se aprobă următoarel taxe:
Nivelurile
Nivelurile
Art. 484 -Taxe speciale pentru funcţionarea Serviciului Public
aprobate
aprobate
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii
pentru anul
pentru anul
2015
2016

Taxa specială
Taxă specială pentru încheierea căsătoriei în zilele de sâmbătă şi
duminică.
Taxă specială înregistrare cerere pentru eliberarea actelor de
identitate (Carte de identitate şi Carte de identitate provizorie).
Taxă specială pentru înregistrarea cererii privind înscrierea în actul
de identitate a menţiunii de reşedinţă.
Taxă specială pentru soluţionarea în regim de urgenţă( în aceiaşi
zi) a cererilor persoanelor fizice sau juridice privind furnizări de
date personale din R.N.E.P.
Taxă specială pentru înregistrarea dosarelor de schimbare a
numelui sau prenumelui pe cale administrativă.
Taxă specială pentru transcrierea în registrele de stare civilă
române a actelor de stare civilă înregistrate în străinătate.
Taxă specială pentru eliberare dovezi căsătorie pentru străinătate şi
adeverinţe privind componenţa familiei.
Taxă specială pentru eliberarea dovezilor privind înregistrările de
naştere,căsătorie,deces din registrele de stare civilă, la cererea
avocaţilor.
Taxă specială pentru înscrierea numelui de familie(prenumelui)
cu noua ortografie a limbii materne.
Taxă specială pentru eliberarea certificatului de naştere şi căsătorie
la cerere:(prima eliberare, furt, pierdere, deteriorare).
Taxă specială pentru eliberarea certificatului de deces în urma:
pierderii, furtului sau distrugerii.
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1..Se exceptează de la plata taxelor pentru eliberarea actelor de identitate persoanele prevăzute la art.41 din
OUG.97/2005, republicată, privind evidenţa,domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
2. Se excepteazã de la plata taxelor prevãzute de lege verificãrile în R.N.E.P. sau, dupã caz, furnizarea unor date cu
caracter personal, solicitate, în scopul exercitãrii atribuţiilor legale (art.11 din OUG.97/2005, republicată ), de către:
a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită
prevăzute de lege;
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene,
municipale, orăşeneşti şi comunale;
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat
de persoanele fizice;
f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
g) Instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor
vârstnice;
h) poliţia locală;
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
ANEXA 8D

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ aprobată pentru anul 2016 este de 500 lei

