
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

           

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 110 

din  24 noiembrie 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. 184158 din 04.11.2016, privind necesitatea aprobării taxei 

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

persoanelor, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere Raportul de fundamentare al Direcţiei economice nr. 

60921/15.11.2016, 

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, 

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 Regulamentul 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, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot188_2013.doc


Art.2. 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 2,50 lei/verificare persoană în 

sistem informatic. 

Art.3. Sumele rezultate din încasarea taxei speciale se fac venit la bugetul local. 

 Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Art.5. De executarea prezentei răspunde Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş. 

Art. 6. 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. 7.  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, 

                                    av. Papuc Sergiu Vasile 

   Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  la H.C.L. nr. ............din .......... 
 
 

REGULAMENT  

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 

 

 

 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie 

îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxei speciale pentru activităţile de evidenţă a 

persoanelor prestate de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu - 

Mureş pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul naţional de 

evidenţă a persoanelor. 

Art.2. Cuantumul taxei speciale se stabileşte anual, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tîrgu - Mureş, iar veniturile obţinute din aceasta se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor de 

întreţinere şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de  Evidenţă a Persoanelor Tîrgu-

Mureş, astfel: 

- menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic; 

- service-ul tehnicii de calcul; 

- utilizarea reţelei telefonice; 

- costurile cu materialele consumabile; 

- costuri energie electrică; 

- cheltuielile de personal. 

Art.3. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu-Mureş este instituţie publică 

de interes local, fără personalitate juridică, cu atribuţii pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor 

şi funcţionează atât în interesul statului, cât şi al persoanelor fizice şi juridice. 

Art.4. Taxa specială se calculează în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2005 privind 

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

de evidenţă a persoanelor şi instituită în baza art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

actualizat şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Art.5. Stabilirea şi ajustarea taxei este supusă avizului Ministerului Finanţelor Publice. 

Art.6. Sumele se încasează într-un cont deschis la Trezoreria Mun.Tg. Mureş sau la casieriile 

Municipiului Tîrgu-mureş şi se fac venit la bugetul local, urmând a fi utilizate în scopurile pentru care 

a fost înfiinţată.    

Art.7. Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile 

publice locale pentru care aceasta a fost instituită. 

Art.8. Prin excepţie, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 6 din O.U.G. nr. 97/2005, privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare, de  plata acestei taxe speciale, vor fi scutite: 

a.  Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi 

justiţiei; 

b. Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege; 

c. Casa Naţională de asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii; 

d. Ministerul sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 

spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; 



e. Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi 

impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 

f. Ministerul afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia 

g. Instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, al asistenţei şi ocrotirii 

sociale a bătrânilor; 

h. Poliţia locală 

j. Alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege 

Art.9. Taxa specială este adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediu serviciului şi publicare pe 

site-ul Municipiului Tîrgu-mureş. 

 

 

 


