Informaţiile care trebuie completate de cetăţeni pe documentele de plată sunt următoarele:
CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat
Contul IBAN
Codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a
paşaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente,
după caz
Suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.
Atât în cazul paşapoartelor simple temporare, cât şi a paşapoartelor simple electronice, în
situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul
depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de ba ncă.
Când plata se efectuează prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor
al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.
Actele necesare şi termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.
Precizăm faptul că cetăţenii pot depune cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple
electronice precum şi pentru paşapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar,
indiferent de locul de domiciliu.
Paşaportul simplu electronic, poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru
eliberarea paşapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiţia ca cetăţeanul să
fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la sol icitare,
paşapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă,
în schimbul unei taxe suplimentare care se plăteşte la momentul primirii documentului.
Taxele care se percep de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare Vehicule sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contravaloare permis de conducere – 68 lei
Contravaloare certificat de înmatriculare – 37 lei
Contravaloare autorizaţie de circulaţie provizorie – 13 lei
Contravaloare placa tip A – 20 lei
Contravaloare placa tip B – 23 lei
Contravaloare placa tip C – 17 lei
Contravaloare placi cu numere provizorii – 40 lei
Tarif atribuire număr preferenţial – 45 lei
Tarif păstrare număr – 30 lei

Taxele care se percep de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa
Paşapoartelor Simple sunt următoarele:
Paşaport temporar
1. taxă imprimat CNIN – 97 lei
2. tarif suplimentar – 100 lei
3. taxă prestări servicii – 22 lei
Paşaport electronic pentru persoane cu vârsta până în 12 ani
1. taxă imprimat CNIN – 236 lei
2. taxă prestări servicii – 22 lei
Paşaport electronic pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani
1. taxă imprimat CNIN – 261 lei
2. taxă prestări servicii – 22 lei.

