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TAXE SPECIALE AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE CONSILIUL 

JUDEȚEAN HARGHITA - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

HARGHITA PENTRU ANUL FISCAL 2023 

 Taxă aplicabilă pe anul 
fiscal 2022 

Taxă aplicabilă pe anul 
fiscal 2023, indexată cu 

rata inflaţiei de 5,1% 
- lei/ - 

1. Taxă soluționare cerere 
de furnizare a datelor cu 
caracter personal în regim 
de urgență (în termen de 3 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii – 
termenul legal este de 30 
de zile). 

10 11/persoană 

2. Taxă pentru analiza 
dosarului în vederea 
avizării transcrierii în 
registrele de stare civilă 
române a actelor de stare 
civilă ale cetățenilor 
români, întocmite de 
autorități străine, în regim 
de urgență (în termen de 7 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii –
termenul legal este de 30 
de zile) 

167 176/dosar 

3. Taxă pentru analiza 
dosarului în vederea 
avizării transcrierii în 
registrele de stare civilă 
române a actelor de stare 
civilă ale cetățenilor 
români, întocmite de 
autorități străine, în regim 
de urgență (în termen de 3 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii –

334 351/dosar 



termenul legal este de 30 
de zile) 

4. Taxă pentru procesarea 
și analiza dosarului în 
vederea înaintării spre 
emiterea dispoziției de 
aprobare/respingere a 
schimbării numelui și/sau a 
prenumelui pe cale 
administrativă, în regim de 
urgență (în termen de 15 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii – 
termenul legal este de 60 
de zile) 

223 234/dosar 

5. Taxă pentru procesarea 
și analiza dosarului în 
vederea înaintării spre 
emiterea dispoziției de 
aprobare/respingere a 
schimbării numelui și/sau a 
prenumelui pe cale 
administrativă, în regim de 
urgență (în termen de 7 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii – 
termenul legal este de 60 
de zile) 

334 351/doar 

 

Taxele prevăzute la punctele 1 - 5 se încasează numai de la persoanele care 

beneficiază de serviciile prestate, anticipat prestării serviciilor publice de către 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Harghita, în contul distinct, deschis în 

afara bugetului local. 

Sunt exceptate de la plata taxelor speciale prevăzute la punctele 1 - 5, cererile 

privind furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din Registrul 

Național de Evidență a Persoanelor, solicitate de: 

a) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității 
naționale și justiției; 

b) instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin 
modalități de executare silită prevăzute de lege; 

c) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate 
județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 
Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești; 



d) Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului 
București și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

e) Ministerul Finanțelor Publice și structurilor subordonate acestuia, în scopul 
urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 

f) Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia; 
g) instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al 

ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; 
h) poliția locală; 
i) alte persoane juridice în condițiile prevăzute de lege. 

 

 

       Preşedinte,                                                                                            Director executiv, 
      Borboly Csaba                                                                                            Bicăjanu Vasile  
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