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Taxele speciale pentru activităŃile prestate de către
Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2013

Nr.
Denumire taxa
Valoare
crt.
taxa
Taxa
speciala
pentru
obŃinerea
avizului
prealabil
necesar
transcrierii
in
actele
de
stare
civila
1

2
3
4
5

romane a certificatului de stare civila procurat in străinătate*:
- regim normal – 20 de zile lucrătoare
- regim urgenta – pana la 3 zile lucrătoare
Taxa speciala pentru verificarea dosarului, întocmirea referatului si obŃinerea dispoziŃiei emisa de
Preşedintele Consiliului Judetean Vrancea pentru soluŃionarea cererii de schimbare a numelui
si/sau prenumelui pe cale administrativa**
Taxa speciala de verificare a cererii de solicitare a certificatului de atestare a domiciliului si
cetăŃeniei si înaintarea acesteia la instituŃia centrala competenta pentru soluŃionare
Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul NaŃional de Evidenta a Persoanei, prin
exploatare in sistem informatic ***
Taxa pentru efectuarea de verificări in registrele de stare civila/ Registrul NaŃional de Evidenta a
Persoanelor si eliberarea de adeverinŃe din care sa rezulte numele, prenumele, menŃiunile înscrise
pe marginea actului de stare civila, ultimul domiciliu avut in tara, documente de identitate
eliberate, etc. ***

50 lei
100 lei
150 lei
24 lei
21 lei/
persoana
30 lei

*

Fac excepŃie certificatele de deces si cazurile speciale ( certificate de naştere si casatorie ), cu aprobarea directorului
Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea
In cazul obŃinerii avizului prealabil nefavorabil se retine jumătate din cuantumul taxelor, motivat de verificarea dosarului
de transcriere.

** Fac excepŃie schimbările de nume care se încadrează in prevederile OG nr. 41/2003, art. 4 alin. 2 lit. a (când numele este
format din expresii indecente, ridicole, transformat prin traducere sau alt mod).

*** Se exceptează de la plata taxelor prevăzute la poziŃia 4 si 5 verificările in Registrul NaŃional de Evidenta a Persoanelor
sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuŃiilor legale de către:
- instituŃiile publice cu atribuŃii in domeniul apararii, ordinii publice, securităŃii naŃionale si justiŃiei;
- instituŃiile publice cu atribuŃii in domeniul realizării creanŃelor bugetare prin modalităŃile de executare silita prevăzute
de lege;
- casele de asigurări de sănătate judeŃene si a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apararii, Ordinii
Publice, SiguranŃei NaŃionale si Autoritatii Judecătoreşti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, ConstrucŃiilor si Turismului;
- Ministerul Sanatatii Publice, autorităŃile de sănătate publica judeŃene si a municipiului Bucureşti;
- Ministerul FinanŃelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de
persoanele fizice;
- instituŃiile cu atribuŃii in domeniul protecŃiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a bătrânilor;
- alte persoane juridice in condiŃiile prevăzute de lege.
Taxele speciale mai sus menŃionate se pot plăti la sediul S.P.C.J.E.P Vrancea, la orice oficiu poştal, unitate C.E.C sau unitate
bancara, in contul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea cu sediul in Focşani, str. Cuza
Vodă, nr.56, C.I.F 1757188, cont numărul: RO53TREZ6915010XXX001652.
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