
 Anexa nr. 7  la HCL nr._____/2020 
 

Taxe speciale pentru prestari de servicii, efectuate de catre Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor la solicitarea persoanelor fizice 

Nr. 
crt 

Tipul taxei Nivelul stabilit al taxei 
pentru anul 

2020 
2021  
Cu 

indexare  
3,87% 

1. Taxa pentru analizarea in termen de urgenta ( 3 zile 
lucratoare) a cererilor privind transcrierea 
extraselor/certificatelor de nasteri, casatorii, decese, 
emise de autoritatile altor tari si intocmirea dosarului 
spre avizare la Directia Publica Comunitara de 
Evidenta Persoanelor Hunedoara 

53 lei 55 lei 

2. Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta ( o zi) a 
duplicatelor actelor de nastere casatorie, deces, 
divort(preschimbare), din registrele de stare civila 

     53 lei 
      
    55 lei 

3. Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta ( 3 zile 
lucratoare) a adeverintelor privind componenta 
familiei. 

53 lei 
   
     55 lei 

4. Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta ( 3 zile 
lucratoare) a dovezilor privind inregistrarea nasterii, 
casatoriei, decesului din registrele de stare civila 

 
53 lei 

 
     55 lei 

 
In baza art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, coroborat cu prevederile art. 30 din 

Legea 273/2006 , privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
functionarea unor servicii publice create in interesul contribuabililor , persoanele fizice si juridice , 
Consiliul Local poate adopta taxe speciale. 

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice care beneficiaza de serviciile oferite de 
catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Simeria , potrivit regulamentului de 
organizare si functionare al acestuia. 

Taxele pentru prestari de servicii , efectuate de catre Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta  a Persoanelor Simeria , la solicitarea persoanelor fizice sunt venituri ale bugetului local, fiind 
instituite si utilizate in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere si functionare a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Simeria. 
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