
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

~ A 

HOTARARE 

privind: aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activităţi de evidenţă 
a persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman 

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

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2155 din 26 ianuarie 2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul comun de specialitate nr.6512 din 18 martie 2022 al Direcţiei economice şi 

Direcţiei Juridice privind aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activităţi de 
evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Teleorman ; 

- avizul de legalitate nr.6095NIIA din 15.03.2022 al Direcţiei Juridice; 
-adresanr.4544 din 19.11.2021 a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor al Judeţului Teleorman ; 
- Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr.35 din 18 februarie privind schimbarea 

denumirii Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman, 
în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Teleorman ; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean; 

- 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 a 
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 locale, 
cu modificările şi completări le ulterioare; 

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

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completări lor ulterioare; 
- prevederile art.22 alin.(I) lit.b) şi alin.(3) litera a), coroborat cu art.lO alin.(l) lit.c) 

şi alin.(4) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
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 alin. 
(1) lit. e), alin.(6) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 
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