


CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

. ... A 

PROIECT DE HOTARARE 

privind: aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activităţi de evidenţi 
a persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului 

Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor ari 
178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codu 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.!2)5J' din _ ) G O \ 2022 al Preşedintelui Consiliulu 

Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 4544 din 19.11.2021 a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor al Judeţului Teleorman ; 
- prevederile art. 7, art.20 şi ale art.21 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 

persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locah 

cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ~ 

completările ulterioare ; 
- Legea nr. 5212003 privind transparenţa decizională în administraţia publid 

republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare ; 
- prevederile art.22 alin.(1) lit.b) şialin.(3) litera a), coroborat cu art.l0 alin.(1) lit., 

şi alin. ( 4) lit.a) din Regulamentul de organizare şi furicţionare al Consiliului Judeţea 
Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b)şi d), alin.(3) lit.c) şi alin. (5) lit. k), art. 191 alir 
(1) lit. e), alin.(6) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind COdl 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 şi ale art.196 alin.( 1) 1 it. a ) din Ordonanţa de Urgenl 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completăriI 

ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.l. - Se aprobă taxele speciale pentru prestarea unor activităţi de evidenţă 

persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale Serviciului Public Comunitl 
de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman, conform anexei nr.1. 
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