
1 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  LOCAL DE EVIDENŢĂ A  

PERSOANELOR 
B-dul Eroilor nr. 8, Braşov  500007   Tel :  +40-268-414460 

office@spclepbv.ro    www.brasovcity.ro 

 

   Serviciul Logistic 

Tel. 0268 – 416550, int. 139                                                Nr.   22387   Data:  04.08.2022 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 
 

privind stabilirea taxelor pentru anul 2023 prestate de Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Braşov  

  

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

________, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr..22836/04.08.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de 

inițiator, prin care se propune stabilirea taxelor pentru anul 2023 prestate de Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, 

- Referatul privind asigurarea transparenței decizionale de promovare a Proiectului de 

Hotărâre a Consiliului Local având ca obiect stabilirea taxelor pentru anul 2023 prestate de 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov,  

- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 207 din 30.06.2022 privind stabilirea taxei pentru 

furnizarea, la nivel teritorial, a datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor în 

sumă de 5 lei/informație/persoană,  

În conformitate cu prevederile: 

- art.1 alin.(1) și art.20, art.21, art. 21^1 din O.G.nr.84/2001 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Legii nr.47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

- art. 2 pct.55, art.67 alin.(1), lit. b) și art. 68 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,   

REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI LOCAL 

NR :................................. 

    AVIZAT, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

ADRIANA TRANDAFIR 
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 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c); art. 139 alin. 

(3) lit. c); art. 154 alin. (1); art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1   Se stabilesc taxele pentru anul 2023 prestate de Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Brașov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art.2  Taxele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre,  precum şi contravaloarea 

cărţii de identitate,  a cărţii de identitate provizorii, stabilite prin acte normative, și taxa de 

furnizare date stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov, la nivelul județului 

Brașov, plătite în beneficiul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Braşov reprezintă venituri proprii, urmând a fi gestionate în condiţiile legii. 

 Art.3  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

                                              Inițiator, 

PRIMAR, 

ALLEN COLIBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


