
 

 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

Piaț a Eroilor nr. 1A; 100316 – Ploieș ti 

Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 

Fax: 0244 / 513829 

www.ploiesti.ro 
 

 

  

Ploiești, 11 noiembrie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor 

Ploiești, informează cetățenii că, începând cu data de 16.11.2020, activitatea de relații cu publicul la nivelul 

Serviciului Stare Civilă se va desfășura după cum urmează: 

 

 Luni                         8.30-13.00                și              14.00-16.30 

 Marți                        8.30-13.00    

 Miercuri                 10.30-13.00                și             15.30-18.30 

 Joi                            8,30-13,00 

 Vineri                      8.30-13.00 

 Sâmbătă                   9.00-12.00         -      doar program decese și căsătorii programate;    

 

LISTA DE TAXE - conform HCL nr. 514/2019 (plata se poate face și online): 

 Taxă pentru eliberarea duplicatelor sau extraselor multilingve în regim de urgență 53 lei;  

                 (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX)  

 Taxă privind desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă 530 lei;  

                 (beneficiar PMP – CUI 2844855 – IBAN RO30TREZ52121340202XXXXX)  

 Taxă oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă;  

                  (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX) 53 lei  

 Taxă oficiere căsătorie în zilele de duminică sau sărbători legale;  

                  (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX) 159 lei  



 Taxă oficiere căsătorie, în zilele de sâmbătă si duminica, la sediul SPCLEP, la oră preferențială, 

după orele de program (9.00-12.00), între orele 13.00-16.00 sâmbăta și între orele 13.00-14.00, 

duminica în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări;  

                    (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX) 106 lei  

 Taxă încheiere căsătorie înaintea termenului legal de 11 zile (primele 6 luni de sarcina), cu 

excepția cazurilor: starea de sănătate a unuia dintre soți; sarcina avansata a viitoarei soții; 

                     (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX). 

Programul privind primirea/eliberarea de adeverințe pentru cetățenii români, care au 

domiciliul/reședința pe raza municipiului Ploiești, dar și în cele 8 localități arondate acestuia: Balta 

Doamnei, Berceni, Drăgănești, Dumbrava, Gherghița, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari se va 

realiza în continuare prin Secretariatul S.E.I.P., astfel: 

 Marți                        8.30 – 13.00;  

 Miercuri                   15.30 – 18.00; 

 

 Municipalitatea le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și îi roagă să respecte regulile stabilite 

de autorități în această perioadă.  

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE 


