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REFERAT DE APROBARE 
LA  PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

 
Obiect:    stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Braşov pe anul 2020 prin menținerea acestora la nivelul stabilit pentru anul 2019 
 

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov are buget propriu de 

venituri şi cheltuieli, fiind finanţat din venituri proprii şi subvenţie de la bugetul local. 

 Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr.84/2001, „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.”, iar potrivit  art.21 din acelaşi act normativ “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”.       

 
 Având în vedere prevederile art. 87 - Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei 

publice locale din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 

 „(1) În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la 

resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le 

administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în 

condiţiile legii. 

 (2) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să 

fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege. 

 (3) 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. 
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 (4) Stabilirea, constatarea, impunerea, inspecţia fiscală, încasarea, urmărirea şi executarea 

silită, precum şi procedurile de administrare a creanţelor bugetare locale se realizează în condiţiile 

legii. 

 (5) Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de 

resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale.”, 

 Luând în considerare prevederile art.20  alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “Autorităţile 

administraţiei publice locale au următoarele competențe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte 

finanţele publice locale: ... stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor 

şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin 

compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii”, 

 
apreciez a fi oportună promovarea unui Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea 

taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor Brașov pe anul 

2020  prin menținerea acestora la nivelul stabilit pentru anul 2019. 

 

       În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, 

îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local al 

Municipiului Braşov având ca obiect stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2020.  

 
 
 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR, 

GEORGE SCRIPCARU 
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