
                                                                                                         Anexa 6. 
                 la hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 43 din 21.11.2013 

 
 
 

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILA 
 
1. Taxa pentru oficierea casătoriei in zilele nelucrătoare (sambăta,duminica şi 

sărbatorile legale)  
50 lei 

2. Taxa pentru oficierea preferenţială a casătoriei (ora urgentă) 50  lei 
3. Taxa pentru eliberarea certificatelor,adeverinţelor şi a altor înscrisuri prin 

care se atestă un fapt sau o situaţie,cu excepţia acelor acte pentru care se 
plateşte o taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 lei 

4. Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a schimbării 
numelui si a sexului 

15 lei 

5. Taxa pentru înregistrarea la cerere , în actele de stare civilă  a desfacerii 
căsătoriei 

2 lei 

6. Taxa pentru transcriere, la cerere .în registrele de stare civilă române, a 
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 lei 

7. Taxa pentru reconstituirea şi întocmirea ulterioară la cerere, a actelor de 
stare civilă întocmite de autorităţile  străaine 

2 lei 

8. Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 lei 

9. Taxa pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă. 
 

500 lei 

 
   Taxa pentru oficierea preferenţială  şi urgetă a căsătoriei se încasează în 
cazul în care se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi, în afara 
programului legal de lucru, transportul se va asigura de solicitant. 
    Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului de sesizare a deschiderii 
procedurii succesorale se achită la momentul solicitării formularului. 
    Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea 
dispoziţiei dată de Consiliul Judeţean şi în momentul înmânării respectivei 
dispoziţii solicitantului. 
    Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor. 
    Taxa de urgenţă se aplică numai în cazul în care petentul solicită 
eliberarea documentului în termen de 24 ore.          
    Responsabilitatea încasării taxelor revine Casieriei Primariei.  
    Lăcusteni,  21.11.2013 
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