ANEXA nr. 7
La H.C.L. nr.338 din 24.11.2017
REGULAMENT
privind procedura de calcul şi utilizare a unor taxe speciale pentru prestări de servicii efectuate
de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor - Compartiment Stare civilă
(conform art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Cap.VIII din Anexa nr.1)
A. Taxe speciale:
1. Taxă oficiere căsătorie in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala
1.1. În timpul săptămânii (Luni-Joi: 8,00-16,00, Vineri: 8,00-14,00)
1.2. Sâmbătă, Duminică şi sărbători legale sau in afara programului normal de lucru
a) Mod de calcul: taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei, cu anticipaţie
b) Termen de plată: la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă
2. Taxă oficiere căsătorie in alte locaţii decât cele puse la dispoziţie de autoritatea locală
a) Mod de calcul: taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei, cu anticipaţie
b) Termen de plată: la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă
3. Taxa de oficiere casatorie inainte de implinirea termenului legal
a) Mod de calcul: taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei, cu anticipaţie
b) Termen de plată: la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă
4. Taxa de oficiere in situaţia când nici unul dintre viitorii soţi nu are domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tîrgu Neamţ
a) Mod de calcul: taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei, cu anticipaţie
b) Termen de plată: la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă
5. Taxa pentru punerea la dispoziţia partidelor, a alianţelor electorale şi a a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral – pe suport electronic sau pe suport
de hârtie (conform art. 49 alin.4 din Legea nr.208/2015 şi art.17 alin.2 din Legea nr.115/2015)
a) Mod de calcul: taxa se achită de către entităţile care solicită extrasul din Registrul electoral
b) Termen de plată: la data ridicării documentelor solicitate
B. În situaţiile prevazute la punctele 2-4 (când niciunul dintre viitorii soţi nu are domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tîrgu
Neamţ, inainte de implinirea termenului legal sau in alte locatii decat cele puse la dispozitie de autoritatile locale), taxa
stabilită se adaugă la celelalte taxe aferente pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau
in afara programului normal de lucru.
C. În cazul când căsătoria se oficiază în altă locaţie decât cea pusa la dispozitie de autoritatea locala taxele speciale
arătate mai sus, nu se referă la următoarele categorii de persoane:
c.1.persoanele care din motive medicale sunt netransportabile sau se află în imposibilitatea de a se deplasa şi fac dovada
prin documente medicale eliberate de medicul specialist;
c.2.persoanele care sunt arestate ori condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative
de libertate
În vederea aprobării exceptării de la plata taxelor stabilite solicitanţii vor depune ca documente justificative certificatul
de încadrare în grad şi tip de handicap, precum şi un document de la medical de familie în care să se descrie cauza
imposibilităţii de deplasare.
Pentru persoanele prevăzute la punctul c.2. este necesară aprobarea comandantului Poliţiei.
D. Veniturile realizate vor fi utilizate de către SPCLEP Tîrgu Neamţ, în următoarele scopuri:
- întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea SPCLEP – Compartiment Stare civila Tîrgu Neamţ;
- întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate;
- achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri şi materiale consumabile,
programe informatice noi, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii SPCLEP Tîrgu Neamţ – Compartiment
Stare civila;
- alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii normale de muncă, prestatie, decenta şi igienă a salariaţilor.
E. Taxele instituite se încasează în contul RO87TREZ49321360206XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ şi pot
fi achitate fie la Casieria Direcţiei Venituri, Impozite şi Taxe locale (la sediul Primăriei), fie prin virament bancar.

