
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANEI

Operator date cu caracter personal nr. 1953
Fax.: 0236 310.144 Tel.: 0236 492. 667 Mobil: 0725 052. 525
Email: spclep@primariagalati.ro

CUANTUMUL TAXELOR ŞI MODUL DE ACHITARE

Taxele percepute de către serviciul nostru sunt cele privind

contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei, a cărţii de identitate

provizorii de 1 leu și taxa privind furnizarea datelor din Registrul

Național de Evidență a Persoanelor de 1 leu / persoană, acestea se achită:

1. la casieriile din cadrul Primăriei municipiului Galați;

2. prin SMS;

3. www.ghiseul.ro;

4. la oficiile poştale - cu excepția taxei privind furnizarea datelor

din Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

http://www.ghiseul.ro;


2. Pentru a plăti taxele de evidență a persoanelor prin SMS, trimiteți un SMS cu

textul GL7, GL1 sau GLD1 urmat de CNP-ul dumneavoastră la numărul 7530,

respectând instrucțiunile de mai jos:



3. Pentru a plăti taxele de evidență a persoanelor pe www.ghiseul.ro, urmați

instrucțiunile de mai jos:

 Pasul 1

Accesează linkul: www.ghiseul.ro și alege modalitatea de conectare: Plată fără

autentificare.

 Pasul 2

Selectați: Județul Galați

Tip instituție: Impozite și taxe locale

Instituția: Galați

 Pasul 3

La rubrica Căutare taxe, selectați: 21.A.33.08.00, Venituri din prestrări servicii,

iar apoi selectați taxa vizată:

http://www.ghiseul.ro,


Se introduce suma, CNP-ul persoanei care face plata, CNP-ul persoanei
pentru care se face plata, nume şi prenume, adresa poştală și adresa de email,
unde se va trimite confirmarea de plată.

Se bifează căsuța Aprob plata și sunt de acord cu termenii și condițiile de
utilizare.

Accesăm butonul PLĂTEȘTE și veți fi direcționat la datele cardului
dumneavoastră din care veți face plata.

 Pasul 4
Finalizarea plății se realizează ca orice plată online:

ATENȚIE!

La depunerea cererii veți prezenta chitanța electronică printată!!

Str. Domnească, nr. 102, Galați, România
https://buletine.primariagalati.ro


