
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 205 

  din 29 iunie 2017 
 

 

privind modificarea art. 2 din H.C.L nr. 110 din 24.11.2016 privind aprobarea 

Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din 

Registrul naţional de evidenţa persoanelor 

  

         Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 

  Văzând Expunerea de motive Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Tîrgu Mureş nr. 182913 din 30.05.2017, privind necesitatea aprobării taxei 

speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Ţinând cont de prevederile 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea 

bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de 

evidenţă a populaţiei, precum și avizul Ministerului Finanțelor Publice, nr. 

581067/17.05.2017 pentru ajustarea taxei privind furnizarea datelor din Registrul național de 

evidență a persoanelor  

 În conformitate cu prevederile art. 20 şi 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Văzând dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare şi prevederile art.11 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”b” şi alin. (4) lit. ”c”. art. 45, alin. 

(2) lit.”c” și art.115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 110 din 24.11.2016 privind aprobarea 

Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din 

Registrul naţional de evidenţa persoanelor, care va avea următorul conținut: 

 

” Se aprobă taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter 

personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către Serviciul public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş, în cuantum de 5 lei/verificare /persoană în 

sistem informatic”. 

 

    Art. 2. Se abrogă prevederile art. 4 ale H.C.L. nr. 110/24.11.2016. 

 



 

 Art. 3. Restul prevederilor HCL nr. 110/24.11.2016, rămân neschimbate. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

persoanelor Tîrgu Mureș. 

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

    

 

 

                                      Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


