
                                                                                                                                  
Anexa                                                                                       

 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  

REGULAMENT 

PRIVIND FURNIZAREA LA NIVEL TERITORIAL A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN 

REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, DE CĂTRE DIRECŢIA GENERALÂ 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 

 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind activitatea de primire și 

soluționare a cererilor de verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor 

români din Registrul național de evidență a persoanelor( R.N.E.P), precum și cadrul aplicării 

taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din R.N.E.P. , 

pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș. 

Art.2. Cuantumul taxei speciale se stabileşte de regulă, anual, prin hotărâre a  Consiliului 

Judeţean Mureş, iar veniturile obţinute din încasarea acesteia se utilizează integral pentru 

finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș. 

Art.3. Taxa specială este calculată în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2005 

privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din 

Registrul permanent de evidenţă a populației şi instituită în baza art. 484 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Art.4. Direcţia Generală Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş este instituţie publică de 

interes judeţean, cu personalitate juridică, cu atribuţii pe linie de stare civilă şi evidenţă a 

persoanelor şi funcţionează atât în interesul statului, cât şi al persoanelor fizice şi juridice. 

Art.5. Stabilirea şi ajustarea taxei este supusă avizului Ministerului Finanţelor Publice. 

Art.6. Sumele încasate se constituie ca venituri proprii ale Direcției Generale de Evidență a 

Persoanelor Mureș și este fundamentată de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de: 

- menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic; 

- service-ul tehnicii de calcul; 

- utilizarea reţelei telefonice; 

- costurile cu materialele consumabile; 

- costuri energie electrică; 

- cheltuielile de personal. 

Art.7.(1) Taxa specială se adoptă pentru funcționarea Direcției Generale de Evidență a 

Persoanelor Mureș, instituție ce funcționează pe de o parte în interesul persoanelor fizice și 

juridice, iar pe de altă parte, în interesul statului. 

(2) Sumele provenite din încasarea taxei speciale se virează în contul Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor Mureș, deschis la Trerzoreria Municipiului Târgu Mureș, fiind utilizată în 

scopurile pentru care a fost înființată.Încasarea se poate realiza direct în cont sau în numerar, la 

casieria instituției. 

Art.8. Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 

serviciile pentru care aceasta a fost instituită. 



 

Art.9. Prin excepţie, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, de  plata acestei taxe speciale, sunt 

scutite: 

a.  Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi 

justiţiei; 

b. Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege; 

c. Casa Națională  de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a 

municipiului București,  Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; 

d. Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și 

spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

e. Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi 

impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 

f. Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;  

g. Instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenței sociale și protecţiei drepturilor copilului şi al  

ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; 

h. Poliția locală; 

i. alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege. 

 

Art.9. Hotărârea Consiliului Județean Mureș privind stabilirea taxei speciale va fi adusă la 

cunoștința publică, prin afișare la sediu și publicarea pe pagină www.cjmures.ro, precum și la 

sediul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș. 

 

http://www.cjmures.ro/

