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ANEXA NR.3

Nr. Crt DENUMIRE TAXĂ
Cuantumul taxei 
pentru anul 2022

Cuantumul taxei 
pentru anul 2023

Serviciul administrației publice locale Lei Lei
1. Taxă de identificare în arhivă a documentelor şi 

copiere - format A4
1,5 1,5

2. Taxă de identificare în arhivă a documentelor şi 
copiere - format A3

2 2

Taxă specială de comunicare prin poștă a 
copiilor solicitate conform Legii nr. 544/2003, 
privind transparența decizională în administrația 
publică, precum și a copiilor  după documentele 
de arhivă
 scrisoare recomandată de până la 20g 2,3 2,3

 scrisoare recomandată de 21 -50g 2,9 2,9

scrisoare recomandată 351-500g
1,2/kg+5% din val + 

1 leu/colet
1,2/kg+5% din val 

+ 1 leu/colet
4. Taxă copii acte solicitate conform Legii 

nr.544/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică

2 /pag. 2 /pag.

5. Eliberare adeverință CAP 2 2
6. Eliberare anexa nr. 24 2 2
7. Taxă viză autorizație de funcționare(orar de 

funcționare pentru societăți comerciale)
80 80

8. Prelungire taxă viză autorizație de funcționare 
(orar de funcționare pentru societăți 
comerciale)

40 40

9. Taxa atestare administrator imobile 50 50
Serviciul impozite și taxe Lei Lei

1. Cheltuieli ocazionale cu efectuarea 
procedurii de  executare silită 4 lei/exemplar 4 lei/ exemplar

2. Taxă de urgență pentru eliberarea 
documentelor,în ziua depunerii cererii de către 
contribuabil

15 15

3. Taxă de urgență pentru eliberarea 
documentelor,în ziua depunerii actelor, 
respectiv contract de vanzare cumpărare auto   
(la vânzare).

15 15

TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2023

3.



Serviciul Registrul Agricol Lei Lei

1.
Taxa pentru avizarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol.

30 30

2. Taxa derulare procedură aferente Legii 17/2014 200 200

             Serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor Lei
1. Pentru oficierea unei căsătorii în zilele de 

sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale din  
cursul anului

75 75

2. Pentru fotografiat, persoană fizică sau 
juridică 15 15

3. Pentru înregistrarea video a unei căsătorii 20 20

4. Eliberarea certificatelor de stare civilă în 
regim de urgenţă 30 30

5. Eliberarea de dovezi privind înregistrarea 
unui act de stare civilă 14 14

9. Taxă divorţ pe cale administartivă 500 500
Taxă de eliberare copii ale listelor electorale 
permanente A4        1,5 lei/pag.      1,5 lei/pag.

Taxă de eliberare copii ale listelor  
electorale permanente A3 2 lei/pag. 2 lei/pag.

12. Contravaloarea cărţii de identitate 7 7
13. Contravaloarea cărţii de identitate provizorie 1 1

15. Taxă furnizări de date 1 1

                                                                        Întocmit,   

   Această taxă se datorează de către contribuabili persoane fizice și persoane juridice,care solicită 
eliberarea în regim de urgență a documentelor.                                                                                               
Taxa se achita anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile 
realizate vor fi utilizate de către Primăria oraș Pîncota pentru  (birotică, reparații și igienizare 
birouri).

11.


