
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 231 

din 17 decembrie 2020 

 
privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2021 percepute prin Serviciul Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureş 

 

    Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

  Văzând Referatul de aprobare nr. 177017 din 30.10.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureş privind stabilirea cuantumului taxelor 

speciale pe anul 2021 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgu 

Mureş,  

Luând în considerare avizul favorabil al 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, 

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 Regulamentului European 2016/679 privind protecţia persoanelor în ceea 

ce privește 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. 129, alin. (1) şi alin. (4) lit. „c”, art. 139, alin. (3) lit. „c” , art.196 

alin. (1) lit. „a”  și art. 243 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul unor taxe speciale pe anul 2021 percepute prin Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureș conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Sumele rezultate din încasarea taxelor speciale se fac venit la bugetul local. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2021. 

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

Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu 

Mureş. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 
 



 

 

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

 

Taxe speciale la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

     

1. Taxă pentru desfacerea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă  750 lei, 

2. Taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul naţional 

de evidenţă a persoanelor, în cuantum de 5 lei/verificare persoană în sistem informatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


