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                                                                   Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.73 
 

PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU PUNEREA LA DISPOZIȚIA PARTIDELOR POLITICE, 
ALIANȚELOR POLITICE, ALIANȚELOR ELECTORALE ȘI ORGANIZAȚIILOR CETĂȚENILOR 

APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE CARE PARTICIPĂ LA ALEGERI, A UNUI EXTRAS DIN 
REGISTRUL ELECTORAL, PE SUPORT ELECTRONIC SAU HÂRTIE 

 
 

 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 24.04.2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziția 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, 
pe suport electronic sau hârtie, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  
nr. 7673/18.03.2019 şi coraportul întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia 
economică, înregistrat sub nr. 7674/18.03.2019; 

Reținând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din 
Registrul electoral către formaţiunile politice care participă la alegerile locale; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Regulamentului privind adoptarea taxelor speciale, aprobat prin art. 1 lit. l) din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 341/20.12.2018 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019; 

Respectând dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 
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În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2) şi (6),  
art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 Se stabilește taxa pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie, în 
cuantum de 4 lei/filă, format A4, conform fișei de fundamentare prezentată în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Taxa se aplică începând cu data de 01 mai 2019. 
ART. 3 Punerea la dispoziţie a extrasului din Registrul electoral, pe suport electronic 

sau hârtie, se realizează numai după achitarea taxei prevăzută la art. 1, prin predarea acestuia, 
pe bază de proces-verbal, către reprezentantul formaţiunii politice sau al organizaţiei locale a 
acesteia, desemnat în acest sens și numai în intervalul de timp stabilit de legislația în vigoare. 

ART. 4 Veniturile realizate din încasarea taxei prevăzută la art. 1, constituie surse la 
bugetul local și vor fi utilizate în următoarele scopuri: 

- Întreținerea spațiilor în care își desfășoară activitatea Direcția Administrație Publică 
Locală și Biroul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a 
Persoanelor; 

- Întreținerea sistemului informatic și a programelor implementate; 
- achiziționarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri și 

material consumabile, programe informatice noi, rechizite și birotică necesare desfășurării 
Direcției Administrație Publică Locală și Biroului Stare Civilă din cadrul Serviciului Public 
Comunitar de Evidență a Persoanelor;  

- alte cheltuieli pentru asigurarea de condiții normale de muncă, prestație, decență și 
igienă a salariaților. 

ART. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția 
Administrație Publică Locală și Direcția Economică. 

ART. 6 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                           VICEPRIMAR, 
            Jr.BRUDIU Maria                                                           Ing. LUCA Andaluzia 
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