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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; 

- Raportul nr. 11762/29.10.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe; 
- Raportul nr. 13904/18.12.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al 
judeţului; 

- Raportul nr. 13896/18.12.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr. 13909/18.12.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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i) Alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege. 
                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.  

 
 

  PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                  Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                       Marinela-Elena ILIE 
 
 
Slatina, 20.12.2018 
Nr. 209 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. 
IM/2 ex.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                            Anexă  

                                                                     la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 209/20.12.2018  

                                                                                               

 

 

 

 

 

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 
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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. “ 

 

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;  
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        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. 

        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 
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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. 
 
 

  PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
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