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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară din luna iunie 2018. 

 

 Luând în dezbatere:            

            - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele 

activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10976/05.06.2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Văzând propunerea pentru instituirea unor taxe speciale pentru unele activități de stare civilă: 

- adresa nr. 2551/23.03.2018 a Direcției Publică Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba. 

 

Având în vedere: 

- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulteriore; 

-  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteriore; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completărilor ulterioare; 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Legea nr.  677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor 

români, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 84/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 



                                                

     

        HOTĂRÂRE 

 

 

 

 Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre.                                                                             

Art. 2. Se aprobă regulamentul privind aprobarea taxelor speciale pentru unele activități de 

evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din   

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și managerului Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul    

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției Publice Comunitare de Evidență a 

Persoanelor Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului  și Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

                                                                                                    Avizat, 

   PREŞEDINTE,                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                                                                 Vasile BUMBU                                                                                                                                                    

                                                                                            

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 166 

Alba Iulia, 05.06.2018                                                                                                                                                                  

 



                       

                                                                      

 

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului  

Judeţean Alba nr. 166 din 05.06.2018                                            

 

TAXE SPECIALE 

pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 

 

 

Nr. 

crt. 

 

SPECIFICAŢIE 

 

UM 

 

Taxă  

-lei- 

 

1. Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în 

regim de urgență (în termen de 3 zile lucrătoare, de la 

data înregistrării cererii - termenul legal este de 30 de 

zile)* 

 

lei/persoană 

 

10 

2. Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării 

transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de 

stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de 

autoritățile străine, în regim de urgență (în termen de 3 

zile lucrătoare de la data înregistrării cererii - termenul 

legal este de 30 zile)* 

 

 

lei/act 

 

 

300 

3. Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea 

înaintării spre emiterea dispoziției de aprobare/respingere 

a schimbării numelui și/sau a prenumelui pe cale 

administrativă, în regim de urgență (în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii - termenul legal 

este de 60 zile)* 

 

 

lei/act 

 

 

500 

 

 

 

 

      * Nu se percep taxe speciale pentru soluționarea cererilor în regim de urgență, solicitări ce vin din 

partea următoarelor categorii de persone fizice și juridice: 

 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției; 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de 

executare silită prevăzute de lege; 

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a Municipiului 

București, Casa de Asigurări de sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și 

Autorității Judecătorești; 

 Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a Municipiului București și 

spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

 Ministerul finanțelor Publiceși structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi fiscale; 

 Ministerul Afecerilor Externe și structurile subordonate acestuia; 

 Instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a 

persoanelor vârstinice; 

 persoanele fizice care fac dovada că sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat; 

 persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui în temeiul art. 4 alin. 

(2) lit. c) din OG nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare; 



 persoanele fizice care solicită transcrierea unui certificat/extras de deces eliberat de autoritățile 

străine și care dețin un pașaport mortuar eliberat de către oficiile diplomatice de carieră al 

României, în situația în care înhumarea se face în România; 

 alte instituții, în condițiile stabilite de lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului  

Judeţean Alba nr. 166 din 05.06.2018                                            

 

                          

    

 
R E G U L A M E N T 

privind aprobarea taxelor speciale pentru unele activități de evidență a persoanelor și stare civilă 

prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Art. 1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind activitatea de primire şi 

soluţionare, în regim de urgență, a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, a 

cererilor de schimbare, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice precum și a cererilor  de 

verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor români din Registrul Național de 

Evidență a Persoanelor.  

 Taxele, în regim de urgenţă, pentru activităţile mai sus amintite sunt stabilite ţinându-se cont de 

următoarele acte legislative: 

-  Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidența, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români aprobată prin H.G. nr. 1375/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea 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; 

- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2 Prin ”regim de urgență” se înțeleg următoarele termene de soluționare a cererilor 

înregistrate la Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba: 

 Verificarea și furnizarea datelor cu caracter persoanal din Registrul Național de Evidență a 

Persoanelor – maxim 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal – 30 de 

zile); 

 Transcrierea cerificatelor/extraselor de stare civilă eliberate cetățenilor români de către 

autoritățile din străinătate – maxim 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim 

normal – 30 de zile) ; 

 Schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice – maxim 15 zile lucrătoare 

(termen de soluționare legal, în regim normal – 60 de zile). 

Art. 3 Se consideră, de asemenea, a fi soluționate în regim de urgență, și cererile înregistrate în 

condițiile art. 8 și 9 ale prezentului regulament. 

Art. 4 Cuantumul taxelor speciale se stabilește prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, iar 

veniturile obținute se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba. 



Art. 5 Sumele provenite din taxele speciale se virează în contul Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia sau se încasează, în numerar, 

la casieria instituției. 

Art. 6 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 

serviciile pentru care au fost instituite. 

Art. 7 Modul de soluționare a cererilor, în regim de urgență, are în vedere dispozițiile cuprinse 

în art. 8 alin. (1) din O.G. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, cererea se 

consideră soluționată, în condițiile legii, ”indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă”. 

Art. 8 În situația în care totalul solicitărilor de soluționare a cererilor în regim de urgență, 

înregistrate la un moment dat și aflate în lucru, depășește capacitatea resursei umane a D.P.C.E.P. , se 

pot înregistra noi cereri de soluționare în regim de urgență doar cu acordul scris al petentului în ceea ce 

privește termenul acordat, care depășește cele 3 zile pentru verificarea și furnizarea de date cu caracter 

personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, respectiv 3 zile pentru transcrierea 

certificatelor /extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile din străinătate și 15 zile pentru 

schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice. 

Art. 9 Soluționarea în regim de urgență a cererilor care necesită efectuarea unor verificări 

complexe ( la Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Generală de Pașapoarte, solicitarea de extrase 

pentru uz oficial din registrele de stare civilă aflate în păstrarea S.P.C.L.E.P./oficiilor de stare civilă din 

alte județe etc.), care conduc la depășirea termenelor prevăzute la art. 2, se face în aceleași condiții, 

respectiv cu acordul scris al solicitantului în ceea ce privește termenul acordat.  

Art. 10 Nu se percep taxe speciale pentru soluționarea cererilor în regim de urgență în 

următoarele situații: 

Solicitările vin din partea următoarelor categorii de persoane fizice și juridice: 

(1) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii  naţionale şi justiţiei; 

(2) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege; 

(3) Casa Națională 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; 

(4) Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele 

județene, municipale, orășenești și comunale; 

(5) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi fiscale; 

(6) Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;  

(7) instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a 

persoanelor vârstnice; 

(8) persoanele fizice care fac dovada că sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat; 

(9) persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui în temeiul art. 4 alin. (2) 

lit. c) din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare; 

(10) persoanele fizice care solicită transcrierea unui certificat/extras de deces eliberat de autoritățile 

străine și care dețin un pașaport mortuar eliberat de către oficiile diplomatice de carieră al României, în 

situația în care înhumarea se face în România; 

(11) alte instituții, în condițiile stabilite de lege. 

Art.11 Hotărârea adoptată de Consiliul Județean Alba, în legătură cu perceperea taxelor speciale 

de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, va fi publicată pe pagina de internet a D.P.C.E.P. 

Alba, precum și la sediul Consiliului Județean Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL  ALBA 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de 

către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale, se stabilesc și se aprobă 

de către consiliile locale/consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii. Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba este instituție publică de interes județean care a fost înființată 

și funcționează în subordinea Consiliului Județean Alba, având obligația de a coordona și controla 

metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale din județul Alba. 

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a 

persoanelor, care funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, se asigură, așa cum prevede 

legea, din venituri proprii și subvenții de la bugetele locale. 

Potrivit O.G. nr. 84/2001, veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare trebuie să provină 

din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în 

procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea datelor referitoare la persoane, precum și din donații și 

sponsorizări. 

În scopul funcționării în bune condiții și a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege,  Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba prin adresa nr. 2551/2018, solicită instituirea unor 

taxe speciale privind activitatea de primire și soluționare, în regim de urgență, a cererilor de transcriere a 

certificatelor/extraselor de stare civilă, a cererilor de schimbare, pe cale administrativă, a numelui 

persoanelor fizice precum și a cererilor de verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale 

cetățenilor români din Registrul Național de Evidență a Persoanelor. 

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei 

publice are obligaţia sã publice un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu şi să-l afişeze la 

sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului. În acest sens s-a procedat la comunicarea prin 

publicitate a proiectului de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare 

civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, precum şi anexele 

aferente astfel: anunţul înregistrat sub nr. 10988/05.06.2018 şi procesul verbal înregistrat sub nr. 

10986/05.06.2018 afişate la sediul Consiliului Judeţean Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro. 

 Faţă de cele expuse, iniţiez şi supun aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe 

speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba. 

 

PREŞEDINTE 

  Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjalba.ro/


 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 10976/05.06.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE   

la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de 

către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

 

 

 Potrivit prevederilor legale ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 91 alin. 1 lit. 

d ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: d) atribuții privind 

gestionarea serviciilor publice din subordine” și alin. 5 lit. a) pct. 5 ”asigură, potrivit competențelor sale 

și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind 

evidența persoanelor”. 

 Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Alba este organizată în subordinea Consiliului 

Județean Alba și este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul 

art.6 alin. (1) și (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 

372/2002, precum și în temeiul Hotărârii nr. 49/2005 a Consiliului Județean Alba. 

 Activitatea de stare civilă exercitată în cadrul instituției se desfășoară în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, a Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, acte normative 

modificate și completate ulterior, precum și în baza unor îndrumări/recomandări/circulare emise de către 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, instituție care are ca rol 

principal coordonarea și controlul metodologic, în mod unitar, al serviciilor publice comunitare de 

evidență a persoanelor. 

 În scopul funcționării în bune condiții și a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege,  Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba are nevoie de un buget care să poată acoperi 

cheltuielile de întreținere și funcționare precum  și a cheltuielilor de personal. Ținând seama de creșterea 

numărului de certificate de stare civilă eliberate de autoritățile din străinătate, precum și de volumul de 

muncă, considerabil crescut în lunile iulie-septembrie, decembrie (perioade în care cetățenii români, aflați 

la muncă în străinătate, revin în țară) instituirea taxelor de urgență ar elimina suspiciunea de subiectivism 

în aprobarea soluționării cu prioritate a cererilor acestora.  

Având în vedere cele menționate, prin adresa nr. 2551/2018, înregistrată la Consiliul Județean Alba 

sub nr. 5952/2018, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba solicită instituirea unor 

taxe speciale privind activitatea de primire și soluționare, în regim de urgență, a cererilor de transcriere a 

certificatelor/extraselor de stare civilă, a cererilor de schimbare, pe cale administrativă, a numelui 

persoanelor fizice, precum și a cererilor de verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale 

cetățenilor români din Registrul Național de Evidență a Persoanelor.   În completarea celor 

prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Proiectul de hotărâre privind aprobarea de 

taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Alba, precum şi anexele aferente, au fost afișate la sediul Consiliului Judeţean 

Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, conform procesului verbal de afișare nr. 10986/05.06.2018.  

http://www.cjalba.ro/


  Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă 

prestate de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 
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