
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA            PROIECT                   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea 

unor taxe pentru  prestarea serviciilor de stare civilă de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Dâmboviţa 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Având în vedere: 

- raportul nr......./............. al Direcţiei economice, buget; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile OUG nr.97/2005 republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români; 

 -prevederile OG nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile HG nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind 

furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate; 

- prevederile art.12, alin. (2), lit.c şi art.45 alin.(2) lit.c din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

 - prevederile art. 91, alin. (1), lit.b şi alin. (3) lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, modificată şi completată. 

 În temeiul art. 97, alin (1) şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin. (1), lit.c din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul pentru instituirea unor taxe pentru  prestarea serviciilor de stare civilă 

de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Anexa nr.18 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.400/2016 privind aprobarea taxelor 

şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2017, care se constituie venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul 

instituţiilor subordonate, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta.   

 Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget, Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică,secretariat şi relaţii 

cu publicul, care o va comunica celor interesaţi . 

        

       AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE   

                    PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDETULUI 

    jr. dr. Alexandru OPREA                                        dr. Ivan Vasile IVANOFF  

 

 

 
Nr.________ 

Data _______________ 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                              Anexa nr.1  la Hotărârea nr………… 

 

 

REGULAMENT 

pentru instituirea unor taxe pentru  prestarea serviciilor de stare civilă de Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa 

 

Cadrul legal : 

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

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 97/2005 republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români ; 

- OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;    

- HG nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea 

datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei;                                  

 Art.1.Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic necesar instituirii şi încasării taxelor pentru  

prestarea serviciilor de stare civilă de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 

Dâmboviţa, în scopul acoperirii cheltuielilor necesare pentru : 

- Menţinerea în parametrii optimi a sistemului informatic; 

- Service-ul tehnicii de calcul; 

- Utilizarea reţelei telefonice; 

- Costurile cu materialele consumabile; 

- Implementarea unui management informatic al actelor de stare civilă. 

 Art.2.Taxele se percep pentru prestarea serviciilor din obiectul de activitate al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa , în condiţiile prezentului Regulament. 

 Art.3.Taxele pentru prestarea serviciilor de stare civilă se încasează de la persoanele fizice şi 

juridice, care beneficiează de serviciile Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Dâmboviţa şi se fac venit la bugetul instituţiei, utilizându-se în scopurile pentru care au fost înfiinţate, 

cu exceptia celor prevazute de art.11, alin.6 din OUG nr.97/2005 republicată, privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ; 

 Art.4. Taxele stabilite conform prezentului regulament, se achită anticipat, fie în numerar, la 

casieria Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, sau prin ordin de plată în 

contul RO06TREZ27121G335000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Târgovişte, pe numele 

instituţiei, cod fiscal 17208783 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                      Anex nr.2  la Hotărârea  nr........... 

 

 

 

 

TAXE 

percepute de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa 

 

 

 

                                     -lei- 

Nr 

crt 

Denumire taxă Valoare 

1 Taxă furnizare date 1 

2 Taxă carte de identitate 7 

3 Taxă carte de identitate provizorie 1 

4 Amendă pentru expirarea termenului de valabilitate 40-80 

5 Amendă pentru pierderea documentului 25-50 

6 Taxă pentru obţinerea avizului prealabil necesar transcrierii în registrele de stare 

civilă române a certificatului de stare civilă procurat în străinătate : 

- Regim normal (20 zile lucrătoare) 

- Regim de urgenţă (până la 3 zile lucrătoare) 

 

 

50 

200 

7 Taxă soluţionare dosar rectificare acte de stare civilă la cererea persoanei 

interesate, în regim de urgenţă 

(până la 5 zile lucrătoare)  

 

80 

8 Taxă solutionare dosar reconstituire sau întocmire ulterioară a unui act de stare 

civilă în regim de urgenţă 

(până la 7 zile lucrătoare) 

 

50 

9 Taxă pentru verificare dosar, întocmire referat şi obţinerea dispoziţiei 

Preşedintelui CJD pentru soluţionarea cererii de schimbare a numelui şi/sau 

prenumelui pe cale administrativă : 

- Regim normal ( 30 zile calendaristice) 

- Regim de urgenţă (14 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii) 

 

 

 

150 

500 

10 Taxă pentru  furnizarea datelor cu caracter personal ( efectuarea de verificări în 

registrele de stare civilă /Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor) : 

- Regim normal ( 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii) 

Regim de urgenţă ( 3 zile lucratoare )  

 

 

10 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     APROB 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET           PREŞEDINTE 

Nr.             jr.dr. Alexandru Oprea 

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea 

unor taxe pentru  prestarea serviciilor de stare civilă de Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa 

 

 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa,  instituţie publică de interes 

judeţean, este constituită în temeiul art. 6 din O.G. 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, precum şi prin O.U.G nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr. 

520/2004. 

În vederea acoperirii cheltuielilor de funcţionare, prin referatul de specialitate 

nr.771EJ/19.04.2017, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, instituţie 

finanţată din venituri proprii şi subvenţii, având în vedere solicitările tot mai mari venite de la 

persoanele fizice privind eliberare de documente ce vizează certificate , extrase de stare civilă precum 

şi furnizare date cu caracter personal,  propune introducerea unor taxe pentru prestarea acestor servicii, 

conform anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.  

Aceste taxe  se vor încasa de la persoanele fizice şi juridice care beneficiează de serviciile 

instituţiei şi se constituie venituri la bugetul acesteia, utilizându-se în scopurile pentru care au fost 

înfiinţate . 

Potrivit Legii nr 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

proiectul de hotărâre a fost afişat pe prima pagină a site-ului propriu, în vederea informării publicul 

interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică referitoare la introducerea acestuia. 

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, înaintăm Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 

spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi structura prezentate. 

 

 

 

 

 

 

              Director executiv                                                                      Director executiv 

    ec.dr.Marin Silviana Ecaterina                     cons.jr.Dumitru Roxana                                                       

 

 

 


