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MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIULLOCAL
Anexa nr . 10
312/2015
Ia hotara rea nr. --TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILA
ADMINISTRATE DE DIRECJIA ADMINISTRAJIE PUBLICA LOCALA

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

-le i

Den umirea ta x e i

-

Taxa pentru oficierea d\satoriei in zi lel e nelucratoare ( sambata, dumi nica ~i
sarbatorile legale)
Taxa pentru incheierea casatoriei inainte de expirarea termenului de 10 zi le
stabilit prin lege
Ta xa pentru oficierea casatoriei in alt loc decat sediul Serviciului de Stare
Civila
Taxa pentru trim iterea dosarului de transcriere Ia DPJEP i n regim de urgenta
(in 3 zile de Ia data inreqistrarii cererii )
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale adm inistrativa
Taxa pentru eliberarea Ia cerere a formu larului Cer ere pentru deschiderea
procedurii succesorale.
Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverintelor ~ i a altor inscrisuri prin
care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se
plate~te o taxa extrajudiciara de timbru mai mare
Taxa pentru inregistrarea, Ia cerere, in actele de stare civila a schimbarii
numelui ~ i a sexulu i
Taxa pentru inregistrarea, Ia cerere , in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei
Taxa pentru tra nscrie rea , Ia cerere, in reg istrele de stare civila romane, a
actelor de stare ci vila i ntocmite de autoritatile stra ine
Taxa pentru recon stituirea ~i intocmirea ulte rioara , Ia cerere, a actelor de
stare civila
Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civi la i n locul celor pierdute,
sustrase distruse sau deteriorate.
Taxa pentru eliberarea Ia cere re a extrase lor de stare ci vila m iltil ingve

350
150
1500
23
500
2
2
15
2
2
2
2

2

( 1)Taxele pentru acti vi tatea de stare civi la prevazute Ia punctele 1-4 din tabel sunt
ven ituri cu destinatie specia la, fiind institu ite I n vederea acoperiri i cheltu ielilor de
organiza re ~i functionare a Servi ciului de St are Civila.
( 2) Incasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifica stari i civile se face
anticipat Ia casie ria din cadrul Servic iului de Stare Ci vila - sediul Casei Casatoriilor
din str. Miha i Eminescu nr.10 .
(3) Taxa pentru eliberarea certificatelor se achita Ia
certificate lor Ia casieria din cadru l Serviciului de Stare Ci vil a.

momentul

so licita ri i

( 4) Taxa pentru oficierea casatoriei In zile nelucratoare (sambata, duminica ~ i
sarbatori legale), se ach ita Ia casieria din cadrul Serviciului de Stare civila, in
termenul de 10 zile cuprins i ntre data depunerii documentatiei Ia Starea Civila ~i
data oficierii .
( 4) Taxa pentru oficierea In regim de urgenta a casatoriei se l ncaseaza Ia solicitarea
scurtarii termenu lui de 10 zile prevazut de Legea nr. 119/ 1996, cu modificarile ~i
completari le ulterioare, pentru inregistrarea casatoriei.
( 5) Taxa pentru eliberarea Ia cerere a formularu lui Cerere pentru deschiderea
procedurii succesorale (Anexa 23) se achita in momentul solicitarii acestuia.
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Anexa nr. 10
Ia hot~karea nr. - - - (6) Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achita dupa aprobarea
dispozitiei data de Consiliul Judetean ~i In momentul lnmanarii respectivei dispozitii
solicitantului, Ia casieria Serviciului de Stare Civila .
(7) Taxa de timbru se lncaseaza Ia momentul solicitarii certificate lor/ extraselor
multilingve .
(8) Taxa de urgenta (prevazuta In Anexa nr. 14 a pre zentei hotarari) se aplica
numai In cazul In care petentul solicita eliberarea documentu lui In termen de 24
ore.
(9) Taxa pentru cautare In arhiva ~i eliberare cop ii (astfe l cum sunt ele prevazute In
Anexa nr. 14 a prezentei hotarari) se aplica In cazul In care se sol icita eliberarea
duplicatelo r de certificate de stare civi la sau adeverintelor din care sa se ateste un
fapt sau o situatie (Anexa 8, cf. Legii nr.119/ 1996).
( 10) Responsabilitatea lncasarii taxelor revine Serviciu lu i Pub lic Comunitar Local de
Evid enta a Persoanelor ~ i Stare Civila.
(11) Constitu ie contraventii Ia regimul actelor de sta re civil a urmatoarele fapte:
a) nedeclararea na~terii sau decesu lui In conditiile ~i In termene le prevazute de
lege;
b) omiterea declararii, In fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare Ia
starea civila a persoanelor sau declararea lor In mod ine xact;
c) pierderea sau deteriora rea certificate lor de stare civila;
d ) neprezentarea certificatelor de stare civila sau ext raselor eliberate de
autoritati le straine, ofiteru lui de stare civ ila de Ia locul de domiciliu, pentru
transcrierea In registrele de stare civila In terme nul preva zut In art. 43 ali n. ( 2) din
Legea nr. 119/ 1996 .
(12) Contra ve ntiile prevazute Ia punctu l a) se sanctioneaza cu amenda de Ia 50
Ia 150 lei, iar ce le de Ia punctele b), c) ~i d) cu amenda de Ia 100 lei Ia 200
conform Legii nr. 119/ 1996 cu pri vire Ia actele de stare civila, completata
dispozitii le Ordonantei Guve rnului nr. 2/ 200 1 priv ind regimu l juridic
contra ventiilor.
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