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      ANUNŢ 
 

 
 
 Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face 

publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul și taxa specială privind 

furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul național de evidența 

persoanelor.  

Proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi anexa sunt publicate, din data de  

15 noiembrie 2013, pe site-ul Consiliului Judeţean www.cjmures.ro şi afişate la sediul 

instituţiei din Tîrgu Mureş,  P-ţa Victoriei,  nr.1. 

 Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare, până la data de 25 noiembrie 2013, la Consiliului Judeţean Mureş, persoană 

de contact d-na Codruța Sava, telefon 0265-311109, sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro. 

  

 
 
 

              PREŞEDINTE               SECRETAR 

             Ciprian  Dobre                                  Aurelian-Paul Cosma  

                          

                     

         

 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: şef serviciu  Delia Belean 
Verificat: director Genica Nemeș 
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                           ROMÂNIA                                                              proiect                                                                           
                     JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
din _____________2013 

pentru aprobarea Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter 
personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor  

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive şi Raportul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  
Mureş nr. 7013 din  31.10.2013, privind necesitatea aprobării taxei speciale privind furnizarea 

datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor, 
Ţinând cont de prevederile art. 248 şi 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de 
calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a 
populaţiei, 

În conformitate cu prevederile  art. 20 şi 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Văzând dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi 
completările ulterioare şi prevederile  art.11 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) şi art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter 

personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă 
a Persoanelor Mureş, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter 
personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa 
Persoanelor Mureş, în cuantum de 2,50 lei/verificare persoană în sistem informatic. 

Art.3. Sumele rezultate din încasarea taxei speciale se fac venit la bugetul judeţean. 
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. 
Art.5. De executarea prezentei răspunde Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş. 
        
             PREŞEDINTE                                             Avizat pentru legalitate 
                                   SECRETAR       
        Ciprian Dobre                        
                                       Aurelian-Paul Cosma 

 
 
 
 



 
       CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 
Tg.Mureş, str.Primăriei nr.2, tel./fax 0265-311109 

                                                e-mail: djepmures@cjmures.ro 
 

                                                                                              Nr.  7013 din 01.11.2013, C/2 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului şi a taxei speciale privind 

furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor  
 
 
 

În conformitate cu O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, printre 
atribuţiile principale ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Mureş se situează şi 
obligaţia de a utiliza şi valorifica Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.  

Această atribuţie se reflectă în relaţiile cu celelalte instituţii publice sau persoane 
juridice de drept public sau privat şi presupune desfăşurarea unor activităţi specifice de 
furnizare de date cu caracter personal, activităţi care implică un grad mare de responsabilitate, 
resurse materiale, umane, etc. 

Bugetul instituţiei trebuie să acopere cheltuielile de exploatare, respectiv costurile cu 
materialele consumabile, energia electrică, echipamentele informatice utilizate, utilizarea 
reţelei telefonice, service-ul tehnicii de calcul, celelalte cheltuieli necesare exploatării 
sistemelor informatice, precum şi cheltuielile de personal.  

Potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale 
create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale.  

 Conform prevederilor art.30, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţen vor stabili prin 
regulament aprobat de autorităţile deliberative domeniile de activitate şi condiţiile în care se 
pot institui taxele speciale.  

Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu înfiinţarea serviciilor publice de 
interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a 
acestor servicii, conform prevederilor art. 30, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare.   

Conform art. 30, alin. 6 din actul normativ menţionat mai sus, taxele speciale se fac venit 
la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Art. 21 din O.G.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, prevede că 
veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare provin din sumele încasate din activităţile de 

eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a 
acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi din 
donaţii şi sponsorizări. 
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Furnizarea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor fizice şi juridice, se face 
în condiţiile stabilite de lege, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

Prin H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind 
furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, legiuitorul a stabilit că, la 
nivel teritorial, stabilirea şi ajustarea taxelor privind furnizarea datelor cu caracter personal se 
face de regulă anual la propunerea consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. 

Utilizând procedura de calcul stabilită prin H.G. nr. 387/2005, cuantumul  taxei  speciale 
rezultate pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor este de 2,50 lei/verificare persoană în sistem informatic. 
 Taxa se va încasa începând cu 1 ianuarie 2014. 

 

Faţă de cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter 
personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor.  
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Exemplar nr. 1 

Întocmit/Redactat: Bocheş Maria Romela, consilier juridic         

 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 
Tg.Mureş, str. Primăriei nr. 2, tel./fax 0265-311109 

                                         e-mail: djepmures@cjmures.ro 
 

Nr. 7013 din 31.10.2013, C/2 

 
RAPORT 

privind necesitatea aprobării taxei speciale pentru activităţile de 

evidenţă a persoanelor prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, privind furnizarea la nivel teritorial a datelor 
cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor 

 
 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş (D.J.E.P. Mureş) este instituţie publică 
de interes judeţean care a fost înfiinţată şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, 
potrivit dispoziţiilor O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor. 

Această instituţie are obligaţia de a coordona şi controla metodologic activitatea serviciilor 
publice comunitare locale din judeţul Mureş, atribuţie din care derivă o serie de activităţi a căror 
finanţare depinde în totalitate de bugetul anual. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, în speţa şi finanţarea 
cheltuielilor Direcţiei, se asigură, aşa cum prevede legea, din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetele locale. 

Potrivit art. 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile 
proprii ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor „provin din sumele încasate din 
activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de 
eliberare a acestora şi prin furnizarea în condiţiile legii a datelor referitoare la persoană, precum şi 
din donaţii şi sponsorizări". 

Având în vedere faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, cât şi Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, D.J.E.P. Mureş desfăşoară activităţi specifice care implică un grad mare de 
responsabilitate, resurse importante de timp, dar şi cheltuieli materiale şi resurse umane, în scopul 
funcţionării sale în bune condiţii şi a îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, este nevoie de un 
buget care să poată acoperi cel puţin cheltuielile de exploatare, respectiv costurile cu materialele 
consumabile, energia electrică, echipamentele informatice utilizate, utilizarea reţelei telefonice, 
service-ul tehnicii de calcul, celelalte cheltuieli necesare exploatării sistemelor informatice şi, de 
asemenea, cheltuielile de personal. 

 
În consecinţă, având în vedere că: 

- potrivit dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, furnizarea 
datelor cu caracter personal, la cererea persoanelor fizice şi juridice, se face cu plată, 
cu câteva excepţii în condiţiile stabilite de lege; 
 
- la nivel teritorial, stabilirea/ajustarea taxelor privind furnizarea datelor cu caracter 
personal se face de regulă anual, potrivit algoritmului instituit prin dispoziţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor 
privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 
 
- potrivit dispoziţiilor art.  282,  alin.1 din Legea nr.  571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţene pot aproba taxe speciale; 
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- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes 
local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor 
servicii, conform prevederilor art. 30 alin.2 Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
- potrivit dispoziţiilor art. 30, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, taxele speciale se fac veni la bugetul local şi se încasează 
numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au 
instituit taxele respective; 
 
- potrivit dispoziţiilor art. 20 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor  
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii publice cu 
personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale". 
 

Ţinând seama de necesitatea creşterii veniturilor, potrivit calculelor de mai jos (efectuate în 
conformitate cu H. G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor 
pentru furnizarea datelor din Registrul Național de evidenţă a persoanelor), solicităm aprobarea 
taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor, propunere pe care o înaintăm spre analiză şi aprobare, astfel: 

 
Termeni folosiţi: 

- Taxa de furnizare a informaţiei/persoană = cheltuieli ocazionate de exploatarea 
sistemului informatic, raportate la norma tehnologică de timp necesară exploatării  
sistemului informatic teritorial pentru constituirea fişierului informatic cu datele unei 
persoane fizice; 
- Sistem informatic teritorial (S.I.T.) = suma sistemelor informatice locale conectate la 
sistemul informatic aparţinând unui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor 
judeţean, utilizate ca medie/oră, pentru constituirea fişierului informatic cu datele unei 
persoane fizice; 
 
- Cheltuieli de exploatare = suma costurilor cu  materiale consumabile, energie 
electrică, echipamentele informatice utilizate, service-ul tehnicii de calcul, utilizarea 
reţelei telefonice, precum şi a altor cheltuieli necesare exploatării sistemelor informatice 
pentru obţinerea informaţiei despre o persoană fizică; 
- Norma tehnologică de timp de 330 de secunde = suma subunităţilor de timp 
necesare constituirii fişierului informatic cu datele unei persoane. 

 
Taxa pentru utilizarea datelor din sistemul informatic teritorial = T.I.P. este determinată 

astfel: 
 

1. Cheltuieli materiale consumabile/oră/S.I.T.* (cheltuieli materiale consumabile anuale / număr 
sisteme informatice judeţene şi locale din cadrul judeţului Mureş) / (număr mediu de ore de 
funcţionare/an) =21.907 lei/15 S.l.T. /2048 ore = 0,71 lei 

 
Număr mediu de ore de funcţionare /an/S.I.T.= 

[(număr S.l. T. x 256 zile lucrătoare) / an 1 x (8ore/zi lucrătoare) = [(15 x 256)/1 an]x 8 = 2.048 ore/ 
Număr S. I. T exploatate 15 1 an 

 
2. Cheltuieli cu energia electrică/oră/S.I.T. = consum energie electrică/oră/S.I.T x preţul 
energiei electrice: 
1,92 kwh /S.I.T. x 0,48 lei/kWh = 0,92 lei 
 



3. Cheltuieli/oră/S.I.T. cu echipamente informatice, utilizarea reţelei telefonice, service şi 
alte cheltuieli: 

 ___________ Total cheltuieli anuale _________    =   829.440 lei/an    =   27 lei. 
Nr. mediu de ore/an/S.I. T x nr. de S.l.T. exploatate 2.048 x15 

 
4. Taxa pentru furnizarea datelor din sistemul informatic teritorial (T .I.P) se determină 
astfel: 

T.I.P. = cheltuieli de exploatare / oră /S.I.T x norma tehnologică de timp   = 
3.600 de secunde 
 

= (0,71 lei +0,92lei +27lei) x 330 = 28,63x330 = 2,63lei 
3600 3600 

 
Cuantumul taxei rezultate pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal 

din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.387/2005 este de 2,63 lei. 

Propunem aprobarea acestei taxe în cuantum de 2,5 lei/verificare persoană în sistem 
informatic. 

Taxa se va încasa începând cu 01.01.2014 la caseria D.J.E.P. Mureş sau direct în contul 
destinat acestui scop, deschis la Trezoreria Tg. Mureş. 

 
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 şi 
completările ulterioare, vor fi scutite de plata acestei taxe speciale, următoarele instituţii: 

   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 Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a 

municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 
şi Autorităţii Judecătoreşti;  

   d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 
spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;  

   e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi 
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;  

   f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;  
   g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii 

sociale a persoanelor vârstnice;  
   h) poliţia locală;  
   i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, CODRUŢA 
SAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplar nr.1 
întocmit: Bocheş Maria-Romela, consilier juridic Carmen Belean, 

şef birou financiar 

 



 1 

Anexa  la H.C.J. nr. ____din _______ 
 
 
 

 
REGULAMENT  

PRIVIND FURNIZAREA LA NIVEL TERITORIAL A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN 
REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, 

DE CĂTRE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 
 
 
 
 
Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi 
modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxei speciale 
pentru activităţile de evidenţă a persoanelor prestate de către Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter 
personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 
 
Art.2. Cuantumul taxei speciale se stabileşte anual, prin hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş, iar veniturile obţinute din aceasta se utilizează integral pentru finanţarea 
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş, astfel: 
- 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.3. Direcţia 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.4. Taxa specială se calculează 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 persoanelor şi instituită în baza art. 282 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, actualizat şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Art.5. Stabilirea şi ajustarea taxei este supusă avizului Ministerului Finanţelor Publice. 
 
Art.6. Sumele se încasează într-un cont deschis la Trezoreria Mun.Tg. Mureş sau la 
casieria Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş şi se fac venit la bugetul 
local, urmând a fi utilizate în scopurile pentru care a fost înfiinţată.    
 
Art.7. Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se 
folosesc de serviciile publice locale pentru care aceasta a fost instituită. 
 
Art.8. Prin excepţie, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 6 din O.U.G. nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, republicată,  de  plata acestei taxe speciale, vor fi scutite: 
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   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 Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;  

   d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;  

   e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul 
urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;  

   f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;  
   g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al 

ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;  
   h) poliţia locală;  
   i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.  

 
Art.9. Taxa specială este adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediu şi publicare pe 
site-ul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 
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