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HOT�RÂRE 

privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activit��i de stare civil� prestate de c�tre Direc�ia 
Public� Comunitar� de Eviden�� a Persoanelor Alba, în anul 2007 

 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 martie 2007. 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea de taxe speciale pentru 

unele activit��i de stare civil� prestate de c�tre Direc�ia Public� Comunitar� de Eviden�� a 
Persoanelor Alba, în anul 2007; 

- referatul nr.225/05.02.2007 al Direc�iei Publice Comunitare de Eviden�� a Persoanelor 
Alba privind propunerea de  stabilire a unor taxe speciale pentru activit��ile de  stare civil� 
desf��urate, în anul 2007; 

- raportul de specialitate nr.1703/08.02.2007 al Direc�iei de dezvoltare �i bugete la proiectul 
de hot�râre privind  aprobarea de taxe speciale pentru unele activit��i de stare civil� prestate de c�tre 
Direc�ia Public� Comunitar� de Eviden�� a Persoanelor, în anul 2007; 

V�zând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic� �i administrarea 

domeniului public �i privat; 
Având în vedere: 
- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind finan�ele publice locale; 
-Ordonan�a Guvernului nr.84/2001 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea serviciilor 

publice comunitare de eviden�� a persoanelor, aprobat� prin Legea nr.372/2002, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

- Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 

- Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitar� a dispozi�iilor Legii nr.119/2003 cu privire 
la actele de stare civil�; 

- Ordonan�a Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea �i schimbarea pe cale administrativ� 
a numelor persoanelor fizice, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.323/2003; 

- Codul familiei, republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen�a decizional� în administra�ia public�; 
- art.104, alin.(3), lit.c) �i alin.(5), lit.a), pct.11 din Legea administra�iei publice locale nr. 

215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
În temeiul art.109, alin(1)�i art.120^7 alin.(1), lit. c), din Legea administra�iei publice locale 

nr.215/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� urm�toarea 
 

HOT�RÂRE 
 

Art.1. Se aprob� taxe speciale pentru unele activit��i de stare civil� prestate de c�tre Direc�ia 
Public� Comunitar� de Eviden�� a Persoanelor Alba, în anul 2007, dup� cum urmeaz�: 

a) taxa pentru verificarea dosarului de transcriere a  certificatului de stare civil� procurat din 
str�in�tate, în termen de 3 zile =55 lei; 

b) taxa pentru verificarea dosarului �i întocmirea referatului privind solu�ionarea cererii de 
schimbare, a numelui �i/sau prenumelui pe cale administrativ�, în termen de 15 zile =110 lei; 

c) taxa pentru verificarea dosarului �i întocmirea referatului privind acordarea dispensei de 
vârst� sau grad de rudenie în vederea încheierii c�s�toriei, în termen de 10 zile = 22 lei. 



Art.2. Se aprob� Regulamentul privind instituirea taxelor speciale pentru unele activit��i de 
stare civil� prestate de c�tre Direc�ia Public� Comunitar� de Eviden�� a Persoanelor Alba -conform 
anexei-parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art.3. Prezenta hot�râre se afi�eaz� la sediul Consiliului jude�ean Alba �i intr� în vigoare în 
termen de 20 de zile de la afi�are.  
 

Hot�rârea se public� în Monitorul oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
-Institu�iei Prefectului-jude�ul Alba; 
-Direc�iei Publice Comunitare de Eviden�� a Persoanelor Alba; 
-Direc�iilor de specialitate din cadrul Consiliului jude�ean Alba; 
-Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba; 
-Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 
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