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          DIN 17.12.2020 

 

 

 

Taxe locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât 

cele reglementate prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- modificată şi 

completată  

 

 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea taxei Aprobat 2021 

HCL nr. 101/17.12.2020 

 

A. Taxă  pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucratoare 
(sâmbăta, dumica şi sărbătorile legale) – lei  

- 

B. Taxa pentru oficierea căsătoriei într-un alt loc decât 
sediul Primăriei oras Tg. Ocna– lei 

- 

C. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă – lei 

543 

D. Taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal  23 lei/persoana 
E. Taxa pentru eliberarea cărții de identitate 7 
F. Taxa pentru eliberarea cărții de identitate provizorii 1 
G. Taxa pentru eliberarea unui nou certificat de stare civilă 

(certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de 
deces, extras multilingv )*; 
 

26 

H. Taxa pentru intocmirea dosarului de transcriere a 
certificatelor  de stare civila 
 

52 

I. Taxa eliberare dovada celibat 7 
J. Taxa de mediu 

- pentru activitatea de industrie, construcţii, 
prestări servicii, transport, telecomunicaţii, 
silvicultură, agricultură, activităţi de comerţ, 
alimentaţie publică, turism ce desfăşoară 
activitate pe raza oraşului Tg.Ocna – 
lei/salariat/lună 

- pentru fiecare mijloc de transport – lei/ lună: 
                              - până la 1,5 tone 
                              - peste 1,5 tone. 

 
 

6.75 
 
 
 
 

8.30 
12.46 

K. Taxa de sport 
- pentru activitatea de industrie, construcţii, 

prestări servicii, transport, telecomunicaţii, 
silvicultură, agricultură, activităţi de comerţ, 
alimentaţie publică, turism ce desfăşoară 
activitate pe raza oraşului Tg.Ocna – 
lei/salariat/lună. 

 
 

1.14 

L. Alte taxe 
 - pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală, 

adeverințelor de rol agricol și alte înscrisuri prin care se 
atestă un fapt sau o situație 

 
7 

-pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală în 
regim de urgenţă; 
- persoane fizice 
-persoane juridice 

 
 

20 
29 

-pentru vizarea contractelor de dobandire si instrainare 
mijloace de transport  in regim de urgenta 

20 



 -pentru eliberarea adeverinţei practică studenţi; 11 
-pentru eliberarea adeverinţă vechime; 27 
-pentru eliberare copii certificate „conform cu originalul” 
dupa documente detinute in arhiva institutiei. – lei/pag. 

1 

-pentru multiplicare documente – lei/pag 1 
-pentru eliberarea la cerere a formularului „Cerere 
pentru deschiderea procedurii succesorale” 

5 

-pentru eliberarea la cerere a formularului „Cerere 
pentru deschiderea procedurii succesorale” în regim de 
urgență 

27 

-pentru cheltuieli ocazionale de efectuarea procedurii 
de executare silita -lei 

10 

-pentru furnizare date pe suport electronic  
( extras registru electoral) 

27 

 

 

Nota * nu se percepe taxa  de la pct. G) pentru preschimbarea – înlocuirea certificatelor de 
stare civilă de tip vechi, cu certificate internaţionale. 
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