TAXE SPCLEP valabile începând cu data de 1 februarie 2017

Taxele se plătesc la casieria din incinta instituţiei, Bulevardul Independenţei nr. 10, camera nr. 3.
Taxele se pot achita, inclusiv on-line, si în contul IBAN – RO59TREZ52121G330800XXXX, beneficiar
SPLCEP Ploieşti – CUI 17434519, cu excepţia amenzilor care se achită în contul IBAN –
RO65TREZ52121A350102XXXX, beneficiar Primăria municipiului Ploiesti – CUI 2844855.

TAXE SERVICIUL DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

● Taxă pentru cartea de identitate
● Taxă pentru C.I.P.(carte de identitate provizorie)
● Taxă pentru furnizare de date

7 lei
1 leu
1 leu

TAXE SPECIALE SERVICIUL DE STARE CIVILĂ:
● Taxă pentru eliberarea duplicatelor în regim de urgenta
● Taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă
● Taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele de duminică şi de sărbători legale
● Taxă pentru încheierea căsătoriei înaintea termenului legal de 10 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege
● Taxă pentru oficierea căsătoriei la sediul SPCLEP Ploieşti pentru soţii care nu au domiciliul sau reşedinţa pe

raza municipiului Ploieşti (numai in cazuri exceptionale dovedite cu acte)
● Taxă oficiere căsătorie in zilele de sambata si duminica la ora preferentiala, dupa orele de program (in functie

50 lei
50 lei
115 lei
50 lei
250 lei
100 lei

de numarul de casatorii)
● Taxe foto/video

20 lei

Anunţ:
La oficierea căsătoriilor, operaţiunile foto şi video se realizează de către persoane din familie ori alte persoane şi se va achita taxa de
10 lei pentru operaţiuni foto şi 10 lei pentru operaţiuni filmări video!

AMENZI:

● Amenda pentru pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila, incepand cu al 6-lea certificat (conform art.64 din
Legea 119/1996, republicata, a Dispozitiei nr.2295/12.07.2012 a Primarului municipiului Ploiesti si a Legii nr.180/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare)

● Amenda pentru expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate (conform art.43, alin.b, OUG nr.97/2005)

● Taxă privind desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă
(se achită la casieriile Serviciului Public Finanţe Locale din: str. Basarabi nr. 5, B-dul Independenţei nr. 16,
Şoseaua Vestului nr. 19, în incinta Halelor Centrale etaj 1 http://www.spfl.ro/modalitati_plata.php )

intre100200 lei
intre 4080 lei

500
lei

