
    R O M Â N I A 
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COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

                                    H O T A R A R E 
 
 
Privind stabilirea taxei pentru punerea la dispozitia partidelor politice, 
aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care participa la alegeri, a unui extras din 
Registrul Electoral, pe suport electronic sau hartie  
 
 
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 
  -expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr.4168/2019;  

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei  
com. Zarnesti inreg. sub nr. 4172/2019;  

- prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si  
Camerei  Deputatilor  precum si pentru organizarea si functionarea 
Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art. 17 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea  
autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
    -prevederile art. 36 alin(1), ali(2), lit.b) si alin(4), lit.c), din Legea 

administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

     In temeiul art. 45 alin(1),(2),(6), art. 49 alin(1) si(2), si art. 115 alin 
(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R Ă Ş T E : 
 
 

    Art.1. Se stabileste taxa pentru punea la dispozitia partidelor, 
aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri a unui 



extras din Registrul Electoral( pe suport de hartie sau electronic) la 
nivelul sumei de 200lei/extras. 
   Art.2. Extrasul din registrul electoral sau copia listelor electorale 
permanente, se vor elibera numai dupa achitarea taxei prevazuta la 
art. 1 si numai in intervalul de timp stabilit prin legislatia in vigoare. 
    Art.3. Punerea la dispozitie a Extrasului din registrul electoral, pe 
suport electronic sau hartie, se realizeaza numai dupa achitarea taxei 
prevazuta la art. 1 prin predarea acestuia, pe baza de proces-verbal, 
catre reprezentantul formatiunii politice sau organizatiei locale a 
acesteia, desemnat in acest sens si numai in intervalul de timp 
stabilit de legislatia in vigoare. 
   Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul 
com. Zarnesti. 
  Art.5. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va 
transmite  autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
                                        
                                          Presedinte de sedinta, 
                                                  Consilier, 

                                          Cristea   Valerica 
                                                       

   Nr. 26                                                                          
  Zarnesti   27.06.2019        
 

                                                                              Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar, 

                                                                            Baltateanu Argentina  
 
 

 
 
 

 
“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 

sedinta din 27.06.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi 
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in 

functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL BUZĂU 
       COMUNA ZARNESTI 

                PRIMAR  
        Nr.4168/23.05.2019     
 

                                  
  EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru punerea la dispozitia 
partidelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care participa la alegeri, a unui extras din Registrul 
Electoral, pe suport electronic sau hartie  
 
 
 
      Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, 

precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, 
cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru senat si Camera Deputatilor, precum si 
organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente. 
     Potrivit art. 120 din acest act normativ, prevederile prezentei legi privind 

corpul expertilor electorali, sectiile de votare, registrul electoral si listele electorale 
permanente se aplica in mod corespunzator alegerilor pentru  Presedintele 
Romaniei, alagerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, alegerilor 

pentru Parlamentul European, precum si referendumurilor nationale si locale.  
     Prin urmare, prevederile Legii nr. 208/2015  completeaza prevederile Legii nr. 

115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea si 
desfasurarea alegerilor pentru parlament European, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si ale Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare. 
     Conform prev. art.24 si art. 26 din Legea nr. 208/2015 Registrul electoral este 

un sistem informatic national de inregistrare si actualizare a datelor de 
identificare a cetatenilor romani cu drept de vot si a informatiilor privind 
arondarea acestora la sectiile de votare. 

     Registrul electoral functioneaza in vederea asigurarii urmatoarelor obiective: 
a) inregistrarea si actualizarea datelor de identificare a cetatenilor romani cu  

drept de vot; 
b) realizarea comunicarilor prevazute de lege privind datele de identificare a  

alegatorilor si arondarea acestora la sectiile de votare; 

c) arondarea cetatenilor romani cu drept de vot la sectiile de votare; 
d) realizarea listelor electorale permanente; 
e) realizarea comunicarilor prevazute de lege privind actualizarea listelor  

electorale permanente;   
  Operatiunile in registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciliul sau 

resedinta in tara sunt efectuate de catre persoanele autorizate care sunt primarii 
sau persoanele desemnate de catre primari, prin dispozitie. Persoanele autorizate 
la nivelul institutiei noastre, desemnate prin Dispozitia primarului nr.     Din 



randul unor functionari din cadrul serviciului Public de Evidenta a Persoanelor, - 

Evidenta persoanelor si Starea civila, asigura actualizarea in registrul electoral, a 
informatiilor privind cetatenii romani cu drept de vot, precum si a informatiilor 

privind arondarea acestora la sectiile de votare, avand acces la toate datele si 
informatiilenecesare actulizarii Registrului electoral, detinute la nivelul primariei 
si al serviciului public comunitar local al u.a.t.-ului respectiv. 

     Pe baza acestor date si informatii cuprinse in registrul electoral, se intocmesc 
si se tiparesc de catre primari listele electorale permanente pe tara 

     Prevederile art. 49 alin(4) din Legea nr. 208/2015, coroborate cu prevederile 
art. 17 alin(2) din legea nr. 115/2015 si cele ale art.1 alin(1) din H.G. nr. 
25/2016 precizeaza ca, pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei 

alegerilor, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt 
obligati sa puna la dispozitia partidelor politile, aliantelor electorale si 
organizatiilor cetatenilor apartinand  minoritatilor nationale care participa 

la alegeri, la cererea si pe cheltuiala acestora, un extras din registrul-
electoral, cuprinzand alegatorii din respectiva unitate administrativ-

teritoriala, respectiv numele, prenumele, data nasterii si domiciliul, precum 
si sectia de votare la care au fost arondati, pe suport electronic sau hartie.  
    Punerea la dispozitie a extrasului din registrul electoral, se realizeaza prin 

predarea acestuia, pe baza de proces-verbal, catre reprezentantul formatiunii 
politice sau al organizatiei locale a acesteia, desemnat in acest sens. 

   Prin suport electronic, se intelege un suport informatic de tip CD, DVD, stick 
USB sau altul asemenea. 
   Prin formatiuni politice care participa la alegerile locale, in sensul prezentei 

hotarari, se intelege partidele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale, ale caror propuneri de candidati au ramas 
definitive in u.a.t-ul respectiv, ori in judetul din care aceasta face parte. 

     Raportandu-se la textele de lege sus mentionate, rezulta necesitatea stabilirii 
unei taxe pentru punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, 

aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor 
nationale care participa la alegeri, a unui extras din registrul electoral, pe 
suport electronic sau hartie.   

   Asadar, veniturile realizate din incasarea acestei taxe pentru punerea la 
dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si 

organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la 
alegeri,a unui extras din registrul electoral, pe suport electronic sau hartie, 
constituie serse la bugetul local, si vor fi utilizate in  urmatoarele scopuri: 

- intretinerea sistemului informatic si a programelor implementate; 
- achizitionarea de tehnica de calcul, mijloace de inventar, pese de schimb,  

bunuri si materiale consumabile, programe informatice noi, rechizite si birotice 

necesare desfasurarii Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor; 
- alte cheltuieli pentru asigurarea de conditii normale demunca, prestatie,  

decenta si igiena a salariatilor. 
     Prin urmare, tinand seama de prevederile legale sus mentionate, precum si 
cele ale art. 36 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, Consiliul 
Local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege, in competenta altor 

autoritati ale administratiei publice locale sau centrale, se impune 
necesitatea initierii proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru 

punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor 



electorale si organizatiilor cetatenesti apartinand minoritatilor nationale 

care participa la alegeri, a unui extras din registrul electoral, pe suport 
electronic sau hartie, dupa cum urmeaza: 

  ART.1 Se stabileste taxa pentru punerea la dispozitia partidelor potilice, 
aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care participa la alegeri,a unui extras din registrul 

electoral, pe suport electronic sau hartie, in cuantum de 200lei. 
     Punerea la dispozitie a extrastului din Registrul electoral, pe suport electronic 

sau hortie, se realizeaza numai dupa achitarea taxei prevazuta la art. 1 prin 
predarea acestuia,pe baza de proces-verbal, catre reprezentantul formatiunii 
politir sau al organizatiei locale a acesteia, desemnat in acest sens si numai in 

intervalul de timp, stabilit de legislatia in vigoare. 
    Fata de cele mai sus relatate, a fost elaborat proiectul de hotarare pe care va 
rog sa-l adoptati in forma si continutul redactat. 

 
                                          Primar, 

                                            Lazar Alexandru 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                  ROMANIA  



                JUDETUL BUZAU 

                COMUNA  ZARNESTI 
  Compartiment juridic, resurse umane, achizitii publice  

               Nr.4172/23.05.2019 
 

 

R A P O R T 

 

la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru punerea la dispozitia 
partidelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care participa la alegeri, a unui extras din Registrul 
Electoral, pe suport electronic sau hartie  
 

 
       In conformitate cu prev. art. 45 alin(6) din Legea nr. 215/2001 republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare,  proiectul de hotarare mai sus enuntat, 

am constatat ca este intocmit in conformitate cu legislatia mentionata in 
preambul. Arat de asemenea faptul ca sunt intrunite conditiile de fond si de 

forma cerute de lege pentru a-l supune dezbaterii Consiliului Local. 
    Cuantumul taxei a fost stabilit, tinandu-se cont si de faptul ca, formatul pe 
hartie al listelor electorale permanente, are in jur de 220 pagini(taxa pentru 

aceasta fiind 1leu/pagina), iar in vederea stabilirii unei taxe unitare pentru 
extrasul din registrul electoral propun ca nivelul acesteia sa fie de 200lei/extras. 

     Potrivit prev. art. 36 din Legea nr. 215/2001, republicata, actualizata, si a 
regulamentului propriu de functionare, Consiliului Local ii revine atributia legala 
de a hotara si de a-si exprima prin vot optiunea asupra prezentului proiect de 

hotarare.  
 
                                             Intocmit, 

                                            Inspector, 
                                         Grosu George 

 


