
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

         HOTĂRÂREA NR.16 

           din 26 ianuarie 2017 

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean  Mureş nr. 
201/21.12.2016 privind aprobarea  unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate  
Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1220/19.01.2017 la proiectul de hotărâre privind 

modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 

privind aprobarea  unor tarife şi taxe locale, datorate în anul 2017 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, prin abrogarea 

punctului 1 al anexei, datorită eliminării unor taxe, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere: 

- art. 453- 500 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.387/2005 privind 

aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din 

Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

- art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 , art.30, alin.(1) şi alin.(2) şi art.68 din Legea privind 

finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. c) şi a art.97, alin.(1) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.I. Începând cu data de 1 februarie 2017, punctul I din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş, se abrogă. 

 

Art.II.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund: Direcţia Economică şi Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; 

- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

- Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

                                                                                                       
PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                                                        
Péter Ferenc                                                                                                  SECRETAR                                  
                                                                                                                     Paul Cosma                                               

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
               SERVICIUL BUGET 

Nr. 1220/19.01.2017 

Dosar VII/B/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 privind aprobarea  unor 

tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului 
Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

  
Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean nr.201/21.12.2016 privind aprobarea  unor 
tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, anexa nr.1, s-au stabilit taxele 
pentru serviciile prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanele Mureş 
pentru anul 2017. 
 
La punctul I din anexa menţionată mai sus au fost stabilite taxe extrajudiciare de 
timbru pentru serviciile prestate de instituţia noastră. 
 
Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, la articolul VI stabileşte: „ Legea 
nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă.” 
 
Astfel, în considerarea celor menţionate mai sus, se impune abrogarea punctului I 
din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 privind 
aprobarea  unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al 
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 

                              PREŞEDINTE                                                                                DIRECTOR                                  
                              Péter Ferenc                                                                         Alin Mărginean                                               

 

 

 

 

 

    Întocmit :  Florentina Tanţoş 
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