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cdtre Direclia Judeleand de

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pregedinte Consiliul Judelului Galali;
Numirul de inregistrare 9i data depunerii proiectului: 5041/04.09.2013

Consiliul Judelului Gala!i;
AvAnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al direcliilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judelului Galali;
Av6nd in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finanle, strategii,

studii 9i prognozi economico-sociald 9i al Comisiei de specialitate nr. 5 juridici pentru
administralie publicd locali, de respectarea drepturilor 9i libertdlilor cetelenegti, de
cooperare interinstitulionald a Consiliului Judelului Galali;

AvAnd in vedere adresa nr. 3203/20.06.2013 a Direcliei Judelene de Evidenld a
Persoanelor Galali, inregistratd la Consiliul Judelului Galati cu nr. 5041121.06.2013:

AvAnd in vedere prevederile art. 14 alin. (6) din Ordonanla de Urgente a Guvernului
nr. 9712005 privind evidenta, domiciliul, regedinta gi actele de identitate ale cetilenilor
romAni, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 1 alin. (2), coroborat cu art. 4 din Hotirarea
Guvernului nr. 11211997 privind organizarea activitetii de eliberare a cd(ilor de identitate,
procedura de preschimbare egalonata a buletinelor de identitate actuale, precum 9i
aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art.21^1 din Ordonanla Guvernului nr. 84/2001 privind
infiintarea, organizarea 9i funclionarea serviciilor publice comunitare de evidenli a
persoanelor, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile pct. ll. cap. ll. pct. 1 lit. a) din Anexa HotdrArii
Guvernului nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 9i taxele
locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzile aplicabile incep6nd cu anul
2013,

AvAnd in vedere Radiograma nr. 203927101.07.2005 a Direcliei pentru Evidenla
Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor lnterne;

Av6nd in vedere Avizul nr. 3479620105.11.2012 al Direcliei pentru Evidenta
Persoanelor 9i Administrarea Bazelor de Date, inregistrat la Consiliul Judelului Galali sub
nr.6993/09.11.2012;

Av6nd in vedere prevederile art. 30 pct. 6 din Regulamentul de Organizare 9i
Functionare a! Directiei de Evidenld a Persoanelor Galali, aprobat prin Hotir6rea
Consiliului Judelului Galali nr. 213129.11.2012:

AvAnd in vedere prevederile art. 91. alin. (1) lit. d) 9i alin. (5) lit. a) pct. 11 din Legea
nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia publicd local6,
republicatS, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,



HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobd eliberarea actelor de identitate de cdtre Direclia Judeleani de

Eviden!5 a Persoanelor Galati pentru testarea 9i urmirirea funclionarii aplicaliilor
informatice, pentru solulionarea unor cazuri deosebite, precum gi pentru sprijinirea
activitilii specifice a structurilor cu atribulii in domeniul ordinii publice gi siguranlei
nalionale.

Art.2. Sumele realizate din incasarea contravalorii cd(ii de identitate, previzute la
art. 1 din prezenta hotdr6re, se constituie ca venit propriu al Direcliei Judelene de
Eviden!d a Persoanelor Galali.

Art.3. Prezenta hotdrAre se comunicd Direcliei de
aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati Si
Persoanelor Galali.
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