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HOTĂRÂREA NR. 19 

Din 29 aprilie 2014 

 

Pentru completararea HCL nr.60 /26.noiembrie 2013 privind  stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2014 în oraşul Ungheni cu taxe speciale si extrajudiciare de 

timbru, in vederea desfasurarii activitatii S.P.C.L.E.P. Ungheni 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 aprilie 

2014, 

 Având în vedere iniţiativa Primarului oraşului Ungheni, exprimată în expunerea de 

motive înregistrată cu nr. 2720/25.04.2014 și Raportul de specialitate nr. 2721/25.04.2014 

întocmit de Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Ungheni; 

 Văzând Avizul pentru functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 

Persoanelor Ungheni, emis de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de 

Date Bucuresti cu nr.3483487 din 22.04.2014, 

   Luând în considerare Avizul Ministerului Finantelor Publice-Directia Generala Ajutor de 

Stat ,Practici Neloiale si preturi Reglementate nr.4763601/15.01.2014, 

 Ţinând cont de prevederile: 

           - Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul 

IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1);  

           - Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat (2);  

- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările 

şi completările ulterioare;  

             - HG/1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelesi taxele locale 

si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013; 

            - Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 



            - HCL nr.16/2013 privind infiintarea si organizarea SPCLEP Ungheni 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. b), alin. (4), lit. c) şi al prevederilor art. 45 alin. 

(2), lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Se aprobă completarea Capitolului IX - „Taxe speciale” din Hotărârea Consiliului 

Local al oraşului Ungheni nr. 60/26.11.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2014, în vederea bunei desfasurări a activitatii Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor Ungheni si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a 

acestuia pentru anul 2014, după cum urmează: 

 

CAPITOLUL IX– Taxe speciale si extrajudiciare de timbru pt. SPCLEP 

SPECIFICARE 

Legea 117/1999 - taxe extrajudiciare timbru 

 Codul fiscal      - taxe speciale 

 NIVELURILE 

APROBATE 

PENTRU ANUL 2014 

         lei 

1. Taxa extrajudiciara de timbru  pentru eliberarea  

sau preschimbarea actelor de identitate 

pt.cetatenii romani,eliberarea sau prelungirea 

valabilitatii actelor de identitate pt.cetatenii 

straini si pentru persoane fara cetatenie precum 

si inscrierea mentiunilor privind domiciliul sau 

resedinta cetatenilor romani 

x 6 

2. Taxa extrajudiciara de timbru privind furnizare 

date  de  Registrul National de Evidenta a 

Persoanei 

   x            6 

3. Taxa contravaloare  Carte de identitate x 7 

4. Taxa contravaloare  Carte de identitate 

provizorie 
x 1 

5. Taxa speciala privind  furnizarea la nivel 

teritorial a datelor  din Registrul National de 

Evidenta a Persoanei 

x 2.5 

   

 

      Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Ungheni, prin serviciul financiar – contabil. 



            Art.3  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

- Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ungheni 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 29 aprilie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       TRIF IOAN      SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                               ________________________ 

 

 


