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    EXPUNERE de MOTIVE 
la proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, 

precum și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea 
taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și 

stare civilă de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt,  
pentru anul 2019 

 
 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea unei taxe și a unei taxe speciale, a 

cuantumului acestora, pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare 
civilă, desfășurate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 

2019, precum și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea 

taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare 
civilă de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt. 

În baza prevederilor art. 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Județean Olt poate institui taxe speciale pentru funcționarea unor servicii create în 
interesul persoanelor fizice și juridice care sunt puse la dispoziția beneficiarilor. Aceste 
taxe speciale se încasează numai de la persoane fizice și juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și 
funcționare al acestora.    

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 
județean stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii.  

 
Cu adresa nr. 3689/25.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

11706/25.10.2018, Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Olt a înaintat Nota de 
fundamentare nr. 3688/25.10.2018 privind propunerea de aprobare a taxei de furnizare 
date și a taxei speciale pentru activităților de stare civilă desfășurate la nivelul Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
 Având în vedere cele menționate, se propune aprobarea unei taxe și a unei taxe 
speciale, precum și a cuantumului acestora, pentru prestarea unor activități de evidența 
persoanei și stare civilă, desfășurate la nivelul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, pentru anul 2019, astfel cum au fost propuse în Nota de fundamentare 
susmenționată, conform anexei la prezenta hotărâre. 
           Precizez că prin Nota de fundamentare nr. 3688/25.10.2018 a DJEP Olt și prin 
prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea taxei furnizare date cu caracter 
personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor/persoană fizică verificată 
în evidența specifică pentru anul 2019, în cuantum de 10 lei, și aprobarea Taxei 
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speciale pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de 
stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale 
competente, în regim de urgenţă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării documentaţiei la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt, în cuantum de 200 lei. 
          Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică este reglementată de 
către legiuitor, la art. 21 coroborat cu art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a 
persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, ca fiind venit propriu al serviciilor publice comunitare de 
evidență a populației,  la art. 11 alin. (1)-(3) și (6) lit. b) din O.U.G. nr. 97/2005 privind 
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind 
aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor. 
          În accepțiunea pct. I.1 din Anexa  la Hotărârea Guvernului nr. 387/2005, taxa de 
furnizare a informaţiei/persoană – este definită ca reprezentând cheltuielile ocazionate de 
exploatarea sistemului informatic, raportate la norma tehnologică de timp necesară 
exploatării sistemului informatic, teritorial sau central, pentru constituirea fişierului 
informatic cu datele unei persoane fizice. 
          Cuantumul taxei furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de 
evidenţă a persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică se calculează 
utilizând procedura de calcul stabilită de anexa la prevederile H.G. nr. 387/2005 privind 
aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor. 
           În urma aplicării procedurii de calcul aprobată prin H.G. nr. 387/2005, pentru 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a rezultat suma de 10 lei/persoană 
fizică verificată în evidența specifică, cuantum care se propune a fi aprobat prin prezentul 
proiect de hotărâre. Calculul este redat în Nota de fundamentare și respectă prevederile 
anexei la H.G. nr. 387/2005. 

  Proiectul de hotărâre propune și aprobarea scutirilor de la plata  acestei taxe, 
conform art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și anume: 
          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 şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;  
          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 asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al 
ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; 
          h) poliţia locală; 
          i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. 
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Sumele provenite din încasarea acestei taxe constituie venituri ale Direcției 
Județene de Evidența Persoanelor Olt, instituție prestatoare a serviciilor respective. 

 
        Taxa specială ce se propune a fi institută  este Taxa pentru avizarea transcrierii 
în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, 
întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim de urgenţă, în 
termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la nivelul 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în cuantum de 200 lei. 
          Instituirea acestei taxe speciale se face în conformitate cu prevederile art. 484 alin. 
(1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
         Cuantumul taxei speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului județean, iar 
sumele obţinute din aceasta se fac venit la bugetul județean și se utilizează integral 
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt. 
        Argumentele pentru care se propune instituirea acestei taxe speciale sunt redate în 
Nota de fundamentare nr. 3688/25.10.2018 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt și constau în: 

−  modificările legislative intervenite începând cu data de 13 iunie 2009, prin care noi 
atribuții/competențe/responsabilități au fost transferate serviciilor publice comunitare 
județene de evidență a persoanelor(având ca scop degrevarea instanțelor judecătorești 
ori a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), și anume: 
emitere aviz rectificare acte de stare civilă și a menţiunilor înscrise pe marginea acestora; 
emiterea avizului de transcriere în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a 
extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine cetățenilor români aflați în 
străinătate; alocare număr certificat divorț  pe cale administrativă;  emitere aviz de 
înregistrare tardivă a nașterii(peste termenul de 30 de zile), toate generează o creștere 
semnificativă a volumului de muncă și atrăgând, totodată, o mai mare responsabilitate 
pentru funcționarii cu atribuții în această materie; 

−  în cursul anului 2015 au fost acordate avize privind transcrierea de 
certificate/extrase eliberate de autoritățile străine pentru un număr de 564 solicitări, în 
anul 2016 un număr de 596 solicitări, în anul 2017 un număr de 652 solicitări și în primul 
semestru al anului 2018 s-au dat un număr de 272 de avize. Cele mai multe dosare de 
transcriere au fost rezolvate cu celeritate, deoarece invocau motive de urgență având în 
vedere perioada scurtă de concediu petrecut în România; 

− de asemenea, poate fi reținut ca fiind relevant și următorul aspect,anume că Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă a fost modificată prin Legea nr. 14/2018 
prin transferarea de noi atribuții/competențe/responsabilități către servicii publice 
comunitare județene de evidență a persoanelor astfel: art. 41 alin.(5^1) lit. b) „transcrierea 
certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă 
privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul 
art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la 
depunerea cererii, după cum urmează(...)b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă 
de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă 
a persoanelorˮ, ceea ce duce la un volum foarte mare de muncă, fără a ține cont de 
celelalte activități specifice stării civile; 

−  numărul de funcționari care desfășoară aceste activități este insuficient având în 
vedere creșterea și diversificarea activităților derulate, reducerea timpului de execuție a 
lucrărilor și de prioritizare a acestora în funcție de situațiile individuale ale solicitanților, 
accentuarea gradului de responsabilitate și de precizie a personalului. 
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        Prin proiectul de hotărâre se propune exceptarea de la plata acestei taxe speciale a avizării 
transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de deces ale cetățenilor români emise de 
autoritățile străine.  

        Proiectul de hotărâre mai propune și aprobarea Regulamentului referitor la 
aprobarea, încasarea și utilizarea celor două taxe menționate mai sus, pentru 
prestarea unor activități de evidența persoanei și stare civilă de către Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, în conformitate cu cerințele art. 30 alin. 
(3) din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările 
ulterioare. Regulamentul este înscris în Anexa la Proiectul de hotărâre. 

 
La fundamentarea legală pentru stabilirea taxelor propuse la nivelul Direcției 

Județene de Evidenta Persoanelor Olt pentru anul 2019 s-a ținut cont de actele normative 
care reglementează activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, 
precum și de următoarele prevederi legale: 

- Art. art. 10 și art. 11 alin. (1) - (3) și alin. (6)  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru 
stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidență 
a persoanelor; 

-  Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art. 20 alin (1) și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 
evidența persoanelor; 

- Art. 9 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985. 

  Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe, a cuantumului 
acestora, precum și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea 
taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și 
stare civilă de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 
2019, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia în 
forma prezentată. 
 
 

INIŢIATOR, 
VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Ioan CIUGULEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVS/AVS/2 ex. 
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PROIECT  
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum și a 

Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor/taxelor 
speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare civilă 

de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt,  
pentru anul 2019 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11760/29.10.2018 la proiectul de hotărâre nr. 
11761/29.10.2018; 

- Nota de fundamentare nr. 3688/25.10.2018 a Direcției Județene de Evidență 
a Persoanelor Olt, înaintată cu adresa nr. 3689/25.10.2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 11.706/25.10.2018; 

- prevederile art. 20 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 
evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 și art. 11 alin. (1) - (3) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de 
calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul 
permanent de evidență a persoanelor; 

- prevederile art. 41 alin. (3), (51), (52) și (6) din Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, republicată (2), cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 72-76 și art. 84 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară 
a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 484 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 9 din Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei europene 
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985; 
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- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 11 din 25.01.2018, 
               

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), d) și f), alin. (3) lit. c), alin. (5) lit. a) 
pct. 11, art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. 
c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

  
     Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

    
         Art. 1. (1) - Se aprobă taxa privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu 
caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (RNEP) de către 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2019, în cuantum de 
10 lei/ persoană fizică verificată în evidența specifică. 
        (2).- Sumele obținute din încasarea taxei prevăzută la alin. (1) constituie venituri 
proprii ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
         Art. 2. (1).- Stabilirea şi ajustarea taxei prevăzute la art. 1 sunt supuse avizului 
Ministerului Finanţelor Publice.  
         (2). - Ajustarea taxei se face de regulă anual, prin hotărâre a Consiliului 
Județean, şi se determină potrivit procedurii prevăzute în anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor 
privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidență a persoanelor. 

                  Art. 3. De la plata taxei prevăzute la art. 1 se exceptează furnizarea sau 
verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitată de: 

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

b) instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin 
modalitățile de executare silită prevăzute de lege; 

c) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate 
județene și a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești; 

d) Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului 
București și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

e) Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul 
urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 

f) Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia; 
g) Instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al 

ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; 
h) Poliția locală; 
i) Alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege. 
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                Art. 4. (1).- Se aprobă taxa specială privind avizarea de către Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor Olt a transcrierii în registrele de stare civilă române a 
actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate de autoritățile 
locale competente, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la 
data înregistrării documentației la Direcția Județeană de Evidența a  Persoanelor Olt, 
pentru anul 2019, în cuantum de 200 lei. 

                 (2).- Avizul pentru care s-a instituit taxa specială se eliberează în termenul 
menționat la alineatul (1), calculat începând cu prima zi lucrătoare ulterior zilei 
înregistrării documentației la Direcția Județeană de Evidența a  Persoanelor Olt.      

                  (3).- Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alin. (1) avizarea transcrierii în 
registrele de stare civilă române a actelor de deces ale cetățenilor români emise de autoritățile 
străine. 

                  (4).- Cuantumul taxei speciale prevăzute la alin. (1) se stabileşte anual, prin 
hotărâre a consiliului județean, iar sumele obţinute din aceasta se fac venit la bugetul 
județean și se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere 
şi funcţionare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
         Art. 5. Se aprobă Regulamentul referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea 
taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare 
civilă de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, respectiv a taxei 
privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul Național 
de Evidență a Persoanelor de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 
și a taxei speciale privind avizarea de către Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt a transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare 
civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate de autoritățile locale competente, 
în regim de urgență, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 6. Prezenta hotărâre se afișează la sediul Consiliului Județean Olt, se publică 
pe pagina de internet a Consiliului Județean și în presa locală şi se comunică Direcţiei 
Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget,  Impozite şi Taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 

                                                INIŢIATOR, 
                          VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
                                                    Ioan CIUGULEA 
 
 
 

                                                                                              AVIZAT, 
                                                                                                    Secretar al Județului   

                                                                                                      Marinela - Elena ILIE   

 
Slatina,_________2018 
Nr. ______ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                               Anexă la Proiectul de hotărâre  

                                                                                              Nr. 11761/29.10.2018 

 

 

 

Regulament 

 referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor/taxelor speciale pentru prestarea 

unor activități de evidența persoanei și stare civilă de către Direcția Județeană de Evidență 

a Persoanelor Olt, respectiv a taxei privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu 

caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor și a taxei speciale 

privind avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale 

cetățenilor români, întocmite în străinătate de autoritățile locale competente,  

în regim de urgență 
 

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

trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxei furnizare date cu caracter personal din 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pentru activități prestate de către Serviciul de Evidență a 

Persoanelor și a taxei speciale pentru  avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor 

de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim 

de urgenţă, pentru activități prestate de către Serviciul Stare Civilă, din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt (DJEP Olt). 

Art. 2. (1). Direcţia Judeţeană de Evidență a Persoanelor Olt este organizată în subordinea 

Consiliului Judeţean Olt ca serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, cu personalitate 

juridică.  

(2). Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, în temeiul prevederilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, ca instituţie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă şi 

Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, precum şi a Biroului 

Judeţean de Evidenţă a Persoanei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt. 

           (3). Modul de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt este 

stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și 

înlocuit  prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 11 din 25.01.2018. 

(4). Scopul Direcţiei Judeţene de Evidență a Persoanelor Olt este acela de a exercita competențele 

ce îi sunt stabilite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează 

activitatea de evidenţă a persoanelor și activitatea de stare civilă, precum și din celelalte acte normative 

cu incidență în activitatea instituției.  

(5). Activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt se desfăşoară în interesul 

persoanei și al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii. 

(6). Potrivit art. 2 alin. (3) din  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012, astfel cum 

a fost modificat și înlocuit prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 11 din 25.01.2018, 

,,Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual și se aprobă de către Consiliul Judeţean Olt” iar potrivit 

art.7  din același regulament,  ,,(1). Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt se asigură din venituri proprii şi prin subvenţii de la bugetul local al județului 

Olt. (2) Veniturile proprii pot fi obținute din taxe speciale aprobate în conformitate cu prevederile art.30 

din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 

484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din 
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orice alte taxe prevăzute de legislația în vigoare. (3) Taxele speciale și cuantumul acestora se stabilesc 

anual și se aprobă de către Consiliul Județean Olt, iar veniturile obținute se utilizează integral pentru 

acoperirea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt. “ 

 

Art. 3. (1).Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică este reglementată de către legiuitor, la art. 

21 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 

publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind venit propriu al serviciilor publice 

comunitare de evidență a populației,  la art. 11 alin. (1)-(3) și (6) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, 

domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul 

pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 

(2). În accepțiunea pct. I.1 din Anexa  la Hotărârea Guvernului nr. 387/2005,  taxa de furnizare a 

informaţiei/persoană – este definită ca reprezentând cheltuielile ocazionate de exploatarea sistemului 

informatic, raportate la norma tehnologică de timp necesară exploatării sistemului informatic, teritorial 

sau central, pentru constituirea fişierului informatic cu datele unei persoane fizice. 

 (3).Cuantumul taxei furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică se calculează utilizând procedura de calcul 

stabilită de prevederile H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor 

privind furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 

             (4). În urma aplicării procedurii de calcul menționată la alineatul precedent pentru Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a rezultat suma de 10 lei/persoană fizică verificată în evidența 

specifică.  

          Art. 4. Cuantumul taxei furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică, calculat conform H.G. nr. 387/2005, se 

stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt și se ajustează, de regulă, anual, prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Olt, cu avizul  Ministerului Finanţelor Publice,  iar veniturile obţinute din aceasta se 

utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor curente, de întreținere și funcționare, ale Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în principal pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 

exploatarea sistemului informatic, după cum urmează: 

- menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic;  

- service-ul tehnicii de calcul;  

- utilizarea reţelei telefonice;  

- costurile cu materialele consumabile; 

- costuri cu energia electrică; 

- alte cheltuieli necesare exploatării sistemelor informatice pentru obţinerea informaţiei despre o persoană 

fizică, cheltuielile de personal. 

         Art. 5. Prin excepţie de la obligativitatea achitării taxei de furnizare date, 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 și completările ulterioare, de plata acestei 

taxe 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 şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 

Judecătoreşti;  

       d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele 

judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;  
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       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 asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a 

persoanelor vârstnice; 

       h) poliţia locală; 

       i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. 

        Art. 6. Taxa furnizare date se poate achita la casieria Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt sau în contul IBAN RO59TREZ50621G365000XXXX deschis la Trezoreria mun. Slatina, Cod fiscal: 

17115528. 

 

Art. 7. Taxa specială instituită conform prevederilor art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, este:  

Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale 

cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim de 

urgenţă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la nivelul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în cuantum de 200 lei. 

           Art. 8. Cuantumul taxei speciale prevăzută la art. 7 se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului 

județean, iar sumele obţinute din aceasta se fac venit la bugetul județean și se utilizează integral pentru 

finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt. 

         Art. 9. (1).Taxa specială pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a 

actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale 

competente, în regim de urgenţă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării 

documentaţiei la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice pentru care aceasta a fost instituită, 

realizate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt. Termenul de 3 zile se calculează începând 

cu prima zi lucrătoare ulterior zilei când a fost înregistrată documentația la DJEP Olt. 

                       (2). Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alin. (1) avizarea transcrierii în registrele de stare 

civilă române a actelor de deces ale cetățenilor români emise de autoritățile străine. 

           (3). Taxa specială se poate achita la casieria Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, la 

casieria Consiliului Județean Olt sau în contul de venituri al bugetului local 21.36.02.06 (taxe speciale) 

cont IBAN RO82TREZ50621360206XXXXX - deschis la Trezoreria municipiului Slatina. În cazul în 

care taxa se încasează la casieria DJEP Olt, această instituție virează  sumele încasate în contul de venituri 

al județului Olt mai sus menționat. 

           Art. 10. Taxa furnizare date și taxa specială pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă 

române a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale 

competente, în regim de urgenţă, se aprobă pentru finanţarea activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt, instituţie publică cu personalitate juridică, de interes judeţean, ce funcţionează în 

interesul persoanelor fizice şi juridice. 

          Art. 11. Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor 

și taxa specială pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale 

cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim de urgenţă, sunt 

aduse la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul instituţiei şi afişare la sediul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt. 

 

                   Director executiv                                                                    Director executiv 

               Constanța DUMITRU                                                    Pompilian – Nicolae MARTIN 

 
AVS/AVS/2 ex.    
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R A P O R T 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, 
precum și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor/taxelor 

speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare civilă de către 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt,  

pentru anul 2019 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 
stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii.  

De asemenea, în baza prevederilor art. 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 30 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Olt poate institui taxe speciale pentru funcționarea unor servicii create în interesul 
persoanelor fizice și juridice care sunt puse la dispoziția beneficiarilor. Aceste taxe speciale se 
încasează numai de la persoane fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de 
serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al 
acestora.  

   
Cu adresa nr. 3689/25.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

11706/25.10.2018, Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Olt a înaintat Nota de 
fundamentare nr. 3688/25.10.2018 privind propunerea de aprobare a taxei de furnizare date și 
a taxei speciale pentru activități de stare civilă desfășurate la nivelul Direcției Județene de 
Evidența Persoanelor Olt. 
 Având în vedere cele menţionate, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea unei 
taxe și a unei taxe speciale, precum și a cuantumului acestora, pentru prestarea unor activități 
de evidența persoanei și de stare civilă, desfășurate la nivelul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, pentru anul 2019, astfel cum au fost redate și argumentate în Nota de 
fundamentare susmenționată, și, de asemenea, se propune aprobarea Regulamentului 
referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor 
activități de evidența persoanei și stare civilă de către Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt, conform anexei la proiectul de hotărâre. 
          Direcţia Judeţeană de Evidență a Persoanelor Olt este organizată în subordinea 
Consiliului Judeţean Olt ca serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, cu 
personalitate juridică.  
         Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, în temeiul prevederilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca instituţie publică cu personalitate 
juridică, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă şi Autoritate Tutelară din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, precum şi a Biroului Judeţean de 
Evidenţă a Persoanei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt. 
           Modul de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
este stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Județene de Evidență 
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a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012, astfel cum 
a fost modificat și înlocuit  prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 11 din 25.01.2018. 

 Scopul Direcţiei Judeţene de Evidență a Persoanelor Olt este acela de a exercita 
competențele ce îi sunt stabilite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor 
normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor și activitatea de stare 
civilă, precum și din celelalte acte normative cu incidență în activitatea instituției.  

Activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt se desfăşoară în interesul 
persoanei și al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea 
legii. 

Potrivit art. 2 alin. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 11 din 25.01.2018, ,,Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual și se 
aprobă de către Consiliul Judeţean Olt” iar potrivit art.7 din același regulament, ,,(1). 
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt se asigură din venituri proprii şi prin subvenţii de la bugetul local al județului Olt. (2) 
Veniturile proprii pot fi obținute din taxe speciale aprobate în conformitate cu prevederile art.30 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și din orice alte taxe prevăzute de legislația în vigoare. (3) 
Taxele speciale și cuantumul acestora se stabilesc anual și se aprobă de către Consiliul 
Județean Olt, iar veniturile obținute se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor curente 
de întreținere și funcționare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt. “ 

 
          Prin Nota de fundamentare nr. 3688/25.10.2018 a DJEP Olt și prin prezentul proiect de 
hotărâre se propune aprobarea taxei furnizare date cu caracter personal din Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică 
pentru anul 2019, în cuantum de 10 lei, și aprobarea Taxei speciale pentru avizarea 
transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetăţenilor 
români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim de urgenţă, în 
termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la nivelul 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în cuantum de 200 lei. 
 
         1. În ceea ce privește Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică, 
menționăm că este reglementată de către legiuitor, la art. 21 coroborat cu art. 20 din 
Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 
publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind venit propriu al serviciilor 
publice comunitare de evidență a populației,  la art. 11 alin. (1)-(3) și (6) lit. b) din O.U.G. nr. 
97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 
387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor 
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 
          În accepțiunea pct. I.1 din Anexa  la Hotărârea Guvernului nr. 387/2005, taxa de 
furnizare a informaţiei/persoană – este definită ca reprezentând cheltuielile ocazionate de 
exploatarea sistemului informatic, raportate la norma tehnologică de timp necesară exploatării 
sistemului informatic, teritorial sau central, pentru constituirea fişierului informatic cu datele 
unei persoane fizice. 
          Cuantumul taxei furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică se calculează utilizând procedura 
de calcul stabilită de anexa la prevederile H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul 
pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor. 
           În urma aplicării procedurii de calcul aprobată prin H.G. nr. 387/2005, pentru Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a rezultat suma de 10 lei/persoană fizică verificată în 



3 

 

evidența specifică, cuantum care se propune a fi aprobat prin prezentul proiect de hotărâre. 
Calculul este redat în Nota de fundamentare și respectă prevederile anexei la H.G. nr. 
387/2005. 
          Cuantumul taxei furnizare date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor/persoană fizică verificată în evidența specifică, calculat conform H.G. nr. 
387/2005, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt și se ajustează, de regulă, 
anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt, cu avizul  Ministerului Finanţelor Publice – art. 
2 și 3 din HG nr. 387/2005,  iar veniturile obţinute din aceasta se utilizează integral pentru 
finanţarea cheltuielilor curente, de întreținere și funcționare, ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Olt, în principal pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de exploatarea 
sistemului informatic, după cum urmează: 
- menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic;  
- service-ul tehnicii de calcul;  
- utilizarea reţelei telefonice;  
- costurile cu materialele consumabile; 
- costuri cu energia electrică; 
- alte cheltuieli necesare exploatării sistemelor informatice pentru obţinerea informaţiei despre 
o persoană fizică, cheltuielile de personal. 
         Conform 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 și completările 
ulterioare, prin excepţie de la obligativitatea achitării taxei de furnizare date, de plata acestei 
taxe 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 şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;  
       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 asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii 
sociale a persoanelor vârstnice; 
       h) poliţia locală; 
       i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. 
 
          2. În ceea ce privește Taxa specială ce se propune a fi institută aceasta este Taxa 
pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă 
ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim 
de urgenţă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la 
nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în cuantum de 200 lei. 
          Instituirea acestei taxe speciale se face în conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1) - 
(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
         Cuantumul taxei speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului județean, iar 
sumele obţinute din aceasta se fac venit la bugetul județean și se utilizează integral pentru 
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt. 
        Argumentele pentru care se propune instituirea acestei taxe speciale sunt redate în Nota 
de fundamentare nr. 3688/25.10.2018 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt și 
constau în: 
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−  modificările legislative intervenite începând cu data de 13 iunie 2009, prin care noi 
atribuții/competențe/responsabilități au fost transferate serviciilor publice comunitare județene 
de evidență a persoanelor(având ca scop degrevarea instanțelor judecătorești ori a Direcţiei 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), și anume: emitere aviz 
rectificare acte de stare civilă și a menţiunilor înscrise pe marginea acestora; emiterea avizului 
de transcriere în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor de stare 
civilă eliberate de autorităţile străine cetățenilor români aflați în străinătate; alocare număr 
certificat divorț  pe cale administrativă;  emitere aviz de înregistrare tardivă a nașterii(peste 
termenul de 30 de zile), toate generează o creștere semnificativă a volumului de muncă și 
atrăgând, totodată, o mai mare responsabilitate pentru funcționarii cu atribuții în această 
materie; 

−  în cursul anului 2015 au fost acordate avize privind transcrierea de certificate/extrase 
eliberate de autoritățile străine pentru un număr de 564 solicitări, în anul 2016 un număr de 
596 solicitări, în anul 2017 un număr de 652 solicitări și în primul semestru al anului 2018 s-au 
dat un număr de 272 de avize. Cele mai multe dosare de transcriere au fost rezolvate cu 
celeritate, deoarece invocau motive de urgență având în vedere perioada scurtă de concediu 
petrecut în România; 

− de asemenea, poate fi reținut ca fiind relevant și următorul aspect,anume că Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă a fost modificată prin Legea nr. 14/2018 prin 
transferarea de noi atribuții/competențe/responsabilități către servicii publice comunitare 
județene de evidență a persoanelor astfel: art. 41 alin.(5^1) lit. b) „transcrierea 
certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind 
cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 
din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut 
niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după 
cum urmează(...)b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil 
al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelorˮ, ceea ce duce la 
un volum foarte mare de muncă, fără a ține cont de celelalte activități specifice stării civile; 

−  numărul de funcționari care desfășoară aceste activități este insuficient având în 
vedere creșterea și diversificarea activităților derulate, reducerea timpului de execuție a 
lucrărilor și de prioritizare a acestora în funcție de situațiile individuale ale solicitanților, 
accentuarea gradului de responsabilitate și de precizie a personalului. 
 
        Prin proiectul de hotărâre se propune exceptarea de la plata acestei taxe speciale a 
avizării transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de deces ale cetățenilor români 
emise de autoritățile străine.  
        Proiectul de hotărâre mai propune și aprobarea Regulamentului referitor la aprobarea, 
încasarea și utilizarea celor două taxe menționate mai sus, pentru prestarea unor 
activități de evidența persoanei și stare civilă de către Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt, în conformitate cu cerințele art. 30 alin. (3) din Legea finanțelor publice 
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul este înscris în 
Anexa la Proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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