
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.25/2020

privind aprobarea modificării  Regulamentului privind programarea online pentru depunerea
cererii în vederea eliberării actului de identitate aprobat prin 

HCL nr.51/2019, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
31.01.2020;

Analizând 
Refertaul  de  aprobare a  viceprimarului  municipiului  Miercurea–Ciuc,  dl.  Füleki  Zoltan–

Ladislau, înregistrat cu nr. 22757/15.11.2019
Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  Public  Comunitar  Local  de  Evidență  a

Persoanelor  Miercurea-Ciuc  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Municipiului
Miercurea-Ciuc, înregistrat cu nr. 22759/15.11.2019;

 Văzând 
 Adresa nr. 16963 din 25.10.2019 al Instituției prefectului județul Harghita, respectiv Adresa

nr.3416681 din 09.10.2019 al Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
București;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-   administraţia  publică locală,  juridică,  apărarea ordinii  publice,  respectarea drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor;
-  studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului

public şi privat;  
Luând în considerare:
-  prevederile  Cap.  III  din Ordonanța  de urgență  nr.  97/2005 privind  evidenţa,  domiciliul,

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
-  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români;

-  prevederile  Ordonanței  nr.  84/2001  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

-  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare și H.G. nr.
1/2016 pentru  aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul
fiscal;

-  HCL nr.  335/2018  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale,  precum şi  a  taxelor
speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2019;

-  HCL nr.  51/2019  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  programarea  online  pentru
depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate;

-  HCL nr.  119/2019 privind   aprobarea modificării  și  completării  Regulamentului  privind
programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate aprobat prin
HCL nr. 51/2019;



- prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind
protecţia  persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter  personal şi privind
libera circulaţie a acestor date; 

-  Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit d) și alin. (7) lit.l , art. 139 alin. (1),  art. 196 alin. (1) lit. a) din

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se  abrogă  alin.  (2) al art.  15 din  Regulamentul  privind programarea online pentru
depunerea  cererii  în  vederea  eliberării  actului  de  identitate,  aprobat  prin  HCL  51/2019,  cu
modificările și completările ulterioare.

Art.II.  Prezenta  hotărâre va fi adusă la  îndeplinire de  către Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor Miercurea-Ciuc  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. III. (1) Prezenta hotărâre se comunică:
a.) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b.) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán
c.) Viceprimarului municipiului Miercurea–Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau
d.) Secretarului municipiului Miercurea-Ciuc;
e.) Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Miercurea-Ciuc din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc
(2) Aducerea  la  cunoștință  publică  a  prezentei  hotărâri  se  va  face  prin  afișare  la  sediul

instituției  și  pe  site-ul  acesteia  prin  grija   Serviciului  Public  Comunitar  Local  de  Evidență  a
Persoanelor  Miercurea-Ciuc  din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Municipiului
Miercurea-Ciuc.

                    Preşedintele şedinţei
              ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF

https://www.primariatm.ro/evpers/Fisiere/gdpr.pdf



