
 

 

  

 

                                                                                                                                                            

            

HOTĂRÂREA NR.98 

 din 28 iulie 2016 

privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165 

din 17.12.2015 privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 

2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.5459 din 13.07.2016  a  Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de 

timbru, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „c” şi art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.I.  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165 din 17 decembrie 

2015 privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului 

propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se 

modifică după cum urmează:  

Punctul II, subpunctul 2, coloana 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

„Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi 

înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor 

români”. 

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Judeţeană 

de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc         SECRETAR 

                          Paul Cosma  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.165 din 17.12.2015 privind aprobarea unor 

taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului 

Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş  

 

Prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165/17.12.2015 privind 

aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş s-au stabilit 

taxele pentru serviciile prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Peresoanelor 

Mureş. 

Prin O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative s-au adus modificări la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare 

de timbru, în sensul că, eliberarea cărţii de identitate este scutită de taxa 

extrajudiciară de timbru (art.14, I, punctul 2 din O.U.G. nr.41/2016). Conform 

noului act normativ, doar preschimbarea actelor de identitate este supusă taxei 

extrajudiciare de timbru.  

Astfel, se impune modificarea punctului II. Taxe extrajudiciare de timbru, 

subpunctul 2, coloana 2 din Anexa nr.1 la Hot. nr.165/2015 a Consiliului Judeţean 

Mureş, în sensul redenumirii serviciului prestat, din: „Eliberarea sau 

preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi înscrierea 

menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români” în 

”Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi 

înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 

cetăţenilor români” . 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Codruţa Sava 

 

 

 

 

 

Exemplar nr. 2 

Întocmit: consilier juridic Bocheş Maria Romela 

Verificat: director executiv Codruţa Sava 

  Nr.  5459/13.07.2016.                  
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