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HOTARARE 
privind stabilirea taxei pentru furnizarea datelor din Registrul  

permanent de evidenta a populatiei,  pe anul 2006 

 

 

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara in data de 16 februarie 

2006; 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru 

furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei pe anul 

2006; 

- Proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru furnizarea datelor din 

Registrul permanent de evidenta a populatiei pe anul 2006; 

-  Raportul nr.1040 /2006 al Directiei de dezvoltare si bugete privind necesitatea 

si oportunitatea stabilirii taxei pentru furnizarea datelor din Registrul permanent 

de evidenta a populatiei, pe anul 2006 ; 

- Referatul nr.31/2006 al Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor 

Alba; 

- Avand in vedere  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- “Economica si 

administrarea domeniului public si privat” 

Avind in vedere : 

- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

- art.23 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele 

publice locale, aprobata prin Legea nr.108 din 07 aprilie 2004; 

- Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr.113/1997 privind continutul, actualizarea si 

valorificarea datelor din Registrul national de evidenta a persoanei; 

- Hotararea Guvernului nr.387 /2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru 

stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta 

a populatiei.  

Art.104, litera “e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala; 

In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, adopta 

prezenta : 

 

H O T A R A R E 

 

Art.1 Se stabileste taxa pentru furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a 

populatiei, de catre Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Alba - potrivit 

anexei– parte integranta a prezentei hotrarari. 

Art.2 Taxa instituita la articolul 1, se incaseaza de catre Directia Publica Comunitara de 

Evidenta a Persoanelor Alba, constituindu-se drept venituri ale acesteia. 

Art.3 Se excepteaza de la plata taxei prevazute la art.1, furnizarea unor date solicitate in 

scopul exercitarii atributiilor legale de catre : 

- institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii 

nationale si justitiei ; 



- institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin 

modalitatile de executare silita prevazute de lege ; 

- casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a 

Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si 

Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 

Turismului ; 

- Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul 

urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice ; 

- Institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei 

si ocrotirii sociale a batranilor ; 

- Alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.   

   

Art.4 Directia de dezvoltare si bugete  si  Directia Publica de Evidenta a Persoanelor Alba  

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, se inainteaza si 

se comunica : 

-  Institutia Prefectului - judetul Alba ; 

- Directiei Generale a Finantelor Publice Alba ; 

- Trezoreriei Alba Iulia ; 

- Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor ; 

- Directiilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului  

  judetean Alba ; 

 

P R E S E D I N T E, 

Ion Dumitrel                             CONTRASEMNEAZA 

       SECRETAR GENERAL, 

               Mariana Hurbean 

 

 

 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2006 

Nr.25 

 


