
TABEL NOMINAL CUPRINZÂND 

TAXELE LOCALE CE URMEAZĂ A FI APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2022 

Nr.  Explicaţie LEI 

 

1. Taxă pentru utilizarea sălii de oficiere cununii în zilele de sâmbătă, duminică,          

în timpul săptămânii peste orele de program și sărbători legale, pentru 60 de minute 
175 

2. Taxă pentru utilizarea sălii de oficiere cununii în zilele de sâmbătă, duminică, în timpul 

sămtămânii peste orele de program și sărbători legale, pentru 30 de minute 
125 

3. Taxă pentru utilizarea sălii de oficiere cununii în zilele lucrătoare, în timpul 

programul de lucru 
45 

4. Taxă pentru deplasare în afara sediului primăriei  370 

5. Taxă pentru utilizarea aparatelor foto în interiorul casei căsătoriilor 42 

6. Taxă pentru utilizarea aparatelor video în interiorul casei căsătoriilor 42 

7. Taxă pentru eliberarea de formulare tipizate, conform Legii nr. 544/2001, altele decât 

cele care prin acte normative se eliberează gratuit (pentru 1 formular) și taxă efectuare 

copii xerox . 

1 

 8. Taxă pentru analizarea și soluționarea în regim de urgență a cererilor de rectificare acte  

de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) – termen 8 zile lucrătoare. (Odată cu achitarea acestei 

taxe, serviciul public comunitar  local de evidenţă a persoanelor Petrila, se obligă a efectua verificările şi a întocmi 

documentaţia  în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către solicitant iar ulterior, după obţinerea avizului 

de la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara - Deva, să emită dispoziția de primar, să facă 

cuvenitele mențiuni şi să elibereze un nou certificat în termen de 3 zile lucrătoare) 

165 

 9. Taxa pentru analizarea și soluţionarea în regim de urgenţă  a cererilor de transcriere 

în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) 

întocmite în străinătate - termen 6 zile lucrătoare. (Odată cu achitarea acestei taxe, serviciul public 

comunitar  local de evidenţă a persoanelor Petrila, se obligă a efectua verificările şi a întocmi documentaţia  în termen de 

5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către solicitant iar ulterior, după obţinerea avizului de la Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara - Deva, să înregistreze transcrierea şi să elibereze certificatul românesc 

în termen de 24 de ore de la data primirii avizului) 

155 

 10. Taxă pentru analizarea și soluționarea în regim de urgență a cererilor de schimbare de 

nume pe cale administrativă– termen 8 zile lucrătoare. 
(Odată cu achitarea acestei taxe, serviciul public comunitar  local de evidenţă a persoanelor Petrila, se obligă a 

efectua verificările şi a întocmi documentaţia  în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către solicitant iar 

ulterior, după obţinerea dispoziției de la Consiliul Județean Hunedoara, să facă cuvenitele înregistrări şi să elibereze un nou 

certificat în termen de 3 zile lucrătoare) 

165 

11. Taxă pentru eliberarea anexei 24 (deschiderea procedurii succesorale) în termen de        

3 zile lucrătoare 
21 

12. Taxă pentru eliberarea anexei 24 (deschiderea procedurii succesorale) în regim de 

urgență (24 de ore de la data depunerii cererii) 
42 

13. Taxă furnizare de date/persoană 2 

CONFORM O.U.G. nr. 97/2005 

14. Contravaloarea cărţii de identitate 7 

15. Contravaloarea cărţii de identitate provizorii  1 

 TAXA DIVORȚ  

16. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă . 620 

17. Taxa pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de divorţ   52 

 

 ÎNCASAREA TAXELOR se va face la casieria Primăriei oraşului Petrila, situată în oraşul Petrila,         

str. Minei, bl. 33 – parter, odată cu depunerea cererii, pe baza dispoziției de încasare eliberată de  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – compartiment stare civilă.  

 De asemenea taxele se pot achita și la Poștă, CEC, Bancă. 

 TAXELE se achită în Contul IBAN: RO94TREZ36821180250XXXXX – CUI 4375097. 
 TAXELE pentru: cartea de identitate (7 lei), cartea de identitate provizorie (1 leu), furnizare date (2 lei) 

se achită în Contul IBAN: RO51TREZ36821330208XXXXX – CUI 4375097. 


