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HOTARAREA NR.111 

privind instituirea 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 oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordnară din data de 30.09.2019, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali; 

Ținând cont de proiectul de hotărâre și  referatul de aprobare nr.5/01.08.2019 al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase, precum și de raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.8322/11.09.2019;  

Având în vedere prevederile: 

- Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și 

completările ultarioare 

- Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referndumului, cu modificările și completările 

ulterioare 

- H.G. nr.25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către 

formațiunile 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; 

Repectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3, lit.c și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

HOTARASTE: 

Art.1 – Se stabilește taxa 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, în cuantum de 0,50 lei/pagina, format A4 și 20 lei pe 

suport electronic. 

 Art.2 - Punerea la dispoziție a extrasului din Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie, se 

realizează numai după achitarea taxei anterior menționate, pe bază de proces-verbal, de către reprezentantul 

formațiunii politice sau al organizației locale a acesteia, desemnat în acest sens și numai în intervalul de timp 

stabilit de legislația în vigoare. 

Art.3 -  Veniturile realizate din încasarea taxei prevăzută la art. 1 constituie surse la bugetul local şi 

vor fi utilizate integral pentru acoperirea cheltuielilor generate de procurarea de materiale consumabile și 

întreţinerea echipamentelor și a sistemelor informatice, după caz. 

 Art.4 – Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul ficial 

www.isaccea.ro. 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 10 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 
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