
 TAXA FURNIZĂRI DATE=28 lei/persoană 

  Taxa specială privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de 

Evidenţă a Persoanelor se poate plăti la orice Oficiu Poştal sau unitate bancară, în contul 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, deschis la Trezoreria Municipiului 

Bacău: 

   C.I.F. 17617060, COD IBAN RO42TREZ06121G335000XXXX 

 

  Vă informăm că, la data 28 februarie 2023 a fost adoptată Hotărârea Consiliului 
Județean Bacău nr. 36, privind completarea Anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului 

Județean Bacău nr. 274 din 21 decembrie 2022, privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023. 

  Cuantumul taxei speciale de urgență pentru obținerea avizului conform/neconform la 

transcrierea actelor de stare civilă este de 200 lei și se va achita o dată cu formularea 

cererii de urgență a avizului conform necesar transcrierii, în contul D.J.E.P. Bacău 

IBAN nr. RO42TREZ06121G335000XXXX, CIF 17617060, prin transfer bancar 

sau la oficiile poștale. Dovada plății se va anexa la cererea de urgență. 

  Avizul conform/neconform pentru care s-a instituit taxa specială se  eliberează în 

termenul de 3 zile lucrătoare, calculat începând cu prima zi lucrătoare ulterior zilei 
înregistrării dosarului la D.J.E.P. Bacău, dacă dosarul conține cererea de urgență și 

dovada plății. 

   În situația în care cererea de urgență și dovada plății se depun ulterior înregistrării 
dosarului la D.J.E.P. Bacău, termenul de 3 zile lucrătoare curge de la data înregistrării 

acestora la D.J.E.P.  

   Se exceptează de la plata taxei speciale, obținerea avizului conform la transcrierea în 

registrele de stare civilă române a actelor de deces ale cetățenilor români emise 

de autoritățile străine. 

    În situația emiterii unui aviz neconform, persoana solicitantă poate formula o nouă 
cerere de transcriere, după îndeplinirea cerințelor stabilite prin motivarea 

avizului neconform. În această situație noul aviz conform se va acorda în 3 zile fără 

taxă și cerere de urgență. 

    De la momentul instituirii taxei de urgență , nu se mai solicită documente 

justificative pentru dovedirea urgenței. 

    Nu se soluționează în regim de urgență dosarele de transcriere pentru persoanele 
care au dobândit/redobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 

21/1991 a cetățeniei române, cu modificările și completările ulterioare, întrucât 

D.G.E.P. București transmite lunar ordinele de dobândire/redobândire a cetățeniei 
române, ordine care impun verificări, astfel încât activitatea de soluționare a acestor 

categorii de cereri nu se poate realiza decât în termenele stabilite de lege. 

 


