27.01.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
În conformitate cu Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României nr.15/2017, începând cu data de 1 februarie 2017 următoarele taxe și tarife vor fi
eliminate:
1. Pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor Olt:
- Taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei;
- Taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV – 28 lei;
- Taxă examinare persoane cărora le-a fost anulat permisul de conducere, precum şi
persoane care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii
a permisului de conducere – 84 lei;
- Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa
totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei;
- Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei;
- Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar – 9 lei;
- Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei;
- Tarif perceput pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din
Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei.
2. Pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple Olt:
- Taxa pentru serviciul public prestat - 22 lei.
- Tariful suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar - 100 lei.
3. Pentru serviciile prestate de Instituția Prefectului – Județul Olt cu privire la eliberarea
apostilei:
- Toate taxele de eliberare a apostilei au fost eliminate.
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