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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
pentru stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Braşov pe anul 2021

Având în vedere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art.87 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
H.C.L. nr. 643/2004 privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
H.C.L.nr.387/2005 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor ca serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea
Consiliului Local Braşov;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal art.484 alin(1) și art.(3), cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale art.2 alin.(2) – alin.(5), art.27 și
art.30 alin.(2) și alin.(6) din, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.52/2003 din privind transparența decizională în administrația publică art.6,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr.24/2000 privind tehnica legislativă pentru elaborarea actelor administrative;
Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 273 din 28.06.2017 privind stabilirea taxei
pentru furnizarea, la nivel teritorial, a datelor din Registrul Național de Evidență a
Persoanelor în sumă de 5 lei/informație/persoană, emisă în conformitate cu prevederile
art.2 din H.G. nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor
privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei și în baza
avizului Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Ajutor de Stat nr. 580449
din 17.05.2017;

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,
aprobat prin H.C.L. nr. 714 din 01 noiembrie 2019, activitatea Serviciului Public Comunitar Local
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de Evidenţă a Persoanelor „se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii”.
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din O.G. nr.84/2001 privind înființarea,
organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, potrivit
cărora,
„Art.20
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate
juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale.”,
respectiv prevederile art.21 din acelaşi act normativ, potrivit cărora
“Art.21
Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare provin din sumele încasate din
activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în
procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor
referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări.”
Precum și prevederile art.2 pct.55 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora
Art.2 pct.55
Taxa este definită ca fiind “suma platită de o persoană fizică sau juridică, de regulă,
pentru serviciile prestate acesteia de către un operator economic, o instituţie publică ori
un serviciu public”,
Având în vedere prevederile art.87 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
care precizează că „În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale
administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să
aprobe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.”,

Propunem promovarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Brașov
având ca obiect stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor pe anul 2021.
Astfel, taxele propuse pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Comunitar Local
de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2021 sunt:

Denumire taxă
Taxă pentru prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriei în repausul
săptămânal, respectiv sâmbăta
Taxă pentru prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriei în repausul
săptămânal, respectiv duminica
Taxă de permisiune pentru executarea de fotografii/înregistrare video în incinta
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Valoare
lei
150

320
40

„Casei Căsătoriilor”
Taxă arhivă pentru procesare documentație la cererea persoanelor fizice/
juridice, conform atribuțiilor și competențelor legale

Taxă eliberare copii după documentele aflate în arhiva proprie pentru

15

4

fiecare document pe pagină, cu respectarea legislației în materie
Taxă procesare documentație privind aprobarea transcrierii certificatelor și a
extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la autoritățile
locale competente, avizarea înscrierii mențiunilor privind statutul civil al
persoanelor întocmite de autoritățile străine, procesare documentație dosare
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schimbare nume/ prenume pe cale administrativă, procesare documentație
privind înscrierea numelui de familie ori a

prenumelui retradus sau cu

ortografia limbii materne
Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a
Persoanelor /informație /persoană
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Taxă de urgență pentru soluționarea cererilor și eliberarea, în termen de maxim
48 ore de la înregistrarea cererii, a documentelor și actelor din raza de
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competență
Taxele nominalizate propuse în vederea aprobării, precum şi contravaloarea actelor de
identitate, stabilită prin acte normative, plătite în beneficiul Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Braşov vor fi evidenţiate într-un cont special deschis, acestea devenind
venituri proprii, urmând a fi gestionate în condiţiile legii.
Menționăm că anterior supunerii aprobării Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local
susmenționat, acesta a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brașov,
respectiv http://www.brasovcity.ro și a fost publicat în presa locală, a fost afișat la sediul
instituției într-un spațiu accesibil publicului în vederea formulării de observații, sugestii sau opinii
de către cetățeni sau de asociațiile legal constituite cu privire la proiectul de act normativ,
conform prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.
Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile 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, supunem spre dezbatere
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și aprobare Consiliului Local al Municipiului Brașov Proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe
anul 2021, în forma prezentată.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Atribuţia şi funcţia

Numele şi prenumele

Vizat,
Director Executiv SPCLEP Brașov
Verificat
Şef Serviciu Logistic
Vizat,
Consilier juridic

GEORGE ROŞCA

Elaborat,
consilier

TATIANA TUDOR
RALUCA- NICOLETA
VĂDUVA
Nr.
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