
 

                                                                                                                     
                                                                                                                Anexa nr.1 

 
TAXE 

pentru serviciile prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
pentru anul 2016 

 
     I.Taxă specială 

Nr.crt. Denumirea serviciului prestat Tarif aprobat 
2015 
[lei] 

Tarif propus 
 2016 
[lei] 

 
 
         1. 
 

Furnizarea la nivel teritorial a datelor cu 
caracter personal din Registrul naţional 
de evidenţă a persoanelor 

 
2,50/verificare 

persoană în 
sistem 

informatic 

 
2,50/verificare 

persoană în 
sistem 

informatic 
 

 
     II.Taxe extrajudiciare de timbru 

Nr.crt. Denumirea serviciului prestat Tarif aprobat 
2015 
[lei] 

Tarif propus 
2016 
[lei] 

 
1. 

 

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice 
sau juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor 

 
6,00 

 
6,00 

 
2. 

 

Eliberarea sau preschimbarea actelor de 
identitate pentru cetăţenii români, 
precum şi înscrierea menţiunilor privind 
schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 
cetăţenilor români 

 
         6,00 
 

 
6,00 

 
           Notă:  

Sunt exceptate de la plata taxelor, prevăzute la punctul I şi II.1, conform prevederilor art.11, alin(3) 
din O.U.G. nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale  

          şi justiţiei ; 
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege ; 
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului 

Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti ; 

d) Ministerul Sănătăţii, autorităţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 
spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ;  

e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe 
venit datorat de persoane fizice ; 

f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia ;  
g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a 

persoanelor vârstnice ; 
h) poliţia locală ;  
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. 

     Taxa specială se va plăti anticipat la casieria Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş sau 
în contul instituţiei RO39TREZ47621G330800XXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureş. 
Taxele extrajudiciare de timbru se vor plăti anticipat la casieria Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor sau în contul Consiliului Judeţean Mureş  RO89 TREZ 4762 1360 250X XXXX, deschis la 
Trezoreria Tg. Mureş. 

 


