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                            Nr. 7967/24.03.2021 

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

                               din _________________ 2021 

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea la nivel teritorial a 

datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 

persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr.7925 din 23.03.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, Raportul de specialitate al Serviciului Buget nr. 8332 din 

26.03.2021, Raportul Serviciului Juridic nr.8357 din 2603.2021, precum şi     avizul 

comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 5, lit. „eˆ2” din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a 

persoanelor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare  din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art. 11 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, 

domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 168/2019 privind stabilirea unor măsuri 

de reorganizare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.191/2021 privind aprobarea unor tarife 

și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș. 

În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. „d” și  alin.(5) lit. „k” și ale art. 182, 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările  ulterioare, 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
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hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul privind furnizarea la nivel teritorial a datelor 

cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor, de către 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Cuantumul taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu

caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor de către DJEP,

este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.191/2020 privind

aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al

județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș.

Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 188/2013 pentru aprobarea 

Regulamentului și a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal 

din  Registrul național de evidența persoanelor își incetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş și 

se va comunica Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, care răspunde de 

aducerea ei la îndeplinire. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

    SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea 
la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de 
evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a 
Persoanelor Mureș 
 
 
Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş este instituţie publică de interes 

judeţean care a fost înființată şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean 

Mureş, potrivit dispoziţiilor O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 

Printre atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor  

Mureş  se situează şi obligaţia de a utiliza şi valorifica Registrul național de 

evidență a persoanelor. 

Această atribuţie se reflectă în relaţiile cu celelalte instituţii publice sau persoane 

juridice de drept public sau privat şi presupune desfăşurarea unor activităţi 

specifice de furnizare de date cu caracter personal, activităţi care implică un grad 

mare de responsabilitate, resurse materiale, umane, etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 188/2013 a fost aprobat 

Regulamentul privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 

Registrul național de evidență a persoanelor, de către Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Mureș. 

Urmare a modificărilor legislative intervenite de la aprobarea Regulamentului 

precum și a modificării denumirii instituției conform Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 168/2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a  Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, se impune aprobarea unui nou 

regulament. 

Prin adresa nr. 2364/23.02.2021 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș, 

transmite autorității publice județene proiectul Regulamentului privind furnizarea 

la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 

persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș, în 

vederea aprobării acestuia și a îndeplinirii procedurii prevăzute de Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, furnizarea datelor cu caracter personal, la cererea persoanelor 

fizice şi juridice, se face cu plată, în condiţiile stabilite de lege. 

Nr. 7925/23.03.2021 

Dosar. IX/B/1 
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Cuantumul taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter 

personal din Registrul național de evidență a persoanelor, va fi cel stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.191/2020 privind aprobarea unor tarife și 

taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Mureș. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre 

alăturat. 

              PREŞEDINTE                                            DIRECTOR GENERAL    
              Péter Ferenc                                                  Codruța Sava                                    
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                             RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea Regulamentului privind 

furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul 

național de evidență a persoanelor, de către Direcția Generală a Persoanelor 

Mureș 

 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş este instituţie publică de 

interes judeţean care a fost înființată şi funcţionează în subordinea Consiliului 

Judeţean Mureş, potrivit dispoziţiilor O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor.  

În conformitate cu O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, printre atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor  Mureş  se regăsește şi obligaţia de a utiliza şi valorifica 

Registrul național de evidență a persoanelor. 

Această atribuţie se reflectă în relaţiile cu celelalte instituţii publice sau persoane 

juridice de drept public sau privat şi presupune desfăşurarea unor activităţi 

specifice de furnizare de date cu caracter personal, activităţi care implică un grad 

mare de responsabilitate, resurse materiale, umane, etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 188/2013 a fost aprobat 

Regulamentul privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal 

din Registrul național de evidență a persoanelor, de către Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Mureș. 

Datorită modificărilor legislative intervenite de la aprobarea Regulamentului  

privind furnizarea datelor cu caracter personal, cât și a modificării denumirii 

instituției prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 168/2019 privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare a  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, 

instituția mai sus menționată a procedat la revizuirea și actualizarea 

regulamentului, solicitând prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr. 4971/23.02.2021, aprobarea unui nou regulament, cu îndeplinirea procedurii 

prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică. 

Precizăm că, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, furnizarea datelor cu caracter personal, la 

cererea persoanelor fizice şi juridice, se face cu plată, în condiţiile stabilite de 

lege. 

  Nr. 8332/26.03.2021 

  Dosar. IX/B/1 
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În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale 

art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat, cu modificările și 

completările ulterioare, domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui 

taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes 

local, pentru care se propun taxele respective, se stabilesc prin regulament 

aprobat de autorităţile deliberative. 

Astfel, pentru anul 2021, taxa  pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu 

caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor a fost aprobată 

prin Anexa nr.1 a  Hotărârii Consiliului Județean  Mureș nr. 191/2020 privind 

aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 

Având în vedere că stabilirea și calculul taxei speciale pentru furnizarea la nivel 

teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 

persoanelor, se realizează cu respectarea prevederilor H.G. nr.387/2005 privind 

aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor  din 

Registrul permanent de evidență a populației, așa cum prevede atât Regulamentul 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.188/2013, cât și prezentul 

Regulament supus aprobării, cuantumul taxei speciale va fi cel stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.191/2020 privind aprobarea unor tarife și 

taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș. 

Faţă de considerentele arătate, proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Regulamentului privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul 

național de evidență a persoanelor, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

Consiliului Județean Mureș. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Întocmit: Iulia Axente 
Verificat: Șef serviciu Kádár Katalin 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea 

la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de 

evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu Referatul de aprobare nr. 7925/23.03.2021 al Direcției Generale de Evidență a 

Persoanelor Mureș şi în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate nr. 

8332/26.03.2021 al Direcției economice, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.5 lit.„e^2” și art.21 

din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, 

cu modificările și completările ulterioare, art.11 alin.(2) din Ordonanța de urgență 

nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.7 din 

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.173  

alin.(1) lit.„d” și alin.(5) lit.„k” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.188/2013 a fost aprobat Regulamentul 

și taxa specială privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul 

național de evidență a persoanelor, de către Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Mureș.  

Prin adresa nr.2364/23.02.2021 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș, 

transmite autorității publice județene proiectul Regulamentului privind furnizarea 

la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 

persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș, în 

vederea aprobării acestuia și a îndeplinirii procedurii prevăzute de Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

Nr.8357/26.03.2021 

Dosar. IX/B/1 
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Regulamentul supus aprobării a fost revizuit și actualizat în conformitate cu 

modificările legislative intervenite în intervalul de timp scurs de la aprobarea prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.188/2013, precum și cu schimbarea 

denumirii instituției în urma reorganizării acesteia, astfel cum a fost stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2019 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

Potrivit art.5 lit.„e^2” din Ordonanța Guvernului nr.84/2001, printre atribuțiile 

principale ale serviciilor publice comunitare se regăsește și utilizarea și 

valorificarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor. 

De asemenea, potrivit art.11 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.97/2005, 

furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din Registrului naţional de 

evidenţă a persoanelor, la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, se 

face cu plata corespunzătoare a taxelor prevăzute de lege. 

Astfel, prin Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.191/2020 privind 

aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al 

județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, a fost 

aprobată taxa pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 

Registrul național de evidență a persoanelor. 

Având în vedere că stabilirea și calculul taxei speciale pentru furnizarea la nivel 

teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 

persoanelor, se realizează cu respectarea prevederilor H.G. nr.387/2005 privind 

aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor  din 

Registrul permanent de evidență a populației, așa cum prevede atât Regulamentul 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.188/2013, cât și prezentul 

Regulament supus aprobării, cuantumul taxei speciale va fi cel stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.191/2020 privind aprobarea unor tarife și 

taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Mureș. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” coroborat cu cele ale alin.(5) lit.„k” 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în 

exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, 

consiliul județean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind evidența persoanelor. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu 

dispozițiile art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune 

publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de 

acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de   hotărâre  

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu 

caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, de către 

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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REGULAMENT 

PRIVIND FURNIZAREA LA NIVEL TERITORIAL A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN 

REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, DE CĂTRE DIRECŢIA GENERALÂ 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 

 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind activitatea de primire și 

soluționare a cererilor de verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor 

români din Registrul național de evidență a persoanelor( R.N.E.P), precum și cadrul aplicării 

taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din R.N.E.P. , 

pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș. 

Art.2. Cuantumul taxei speciale se stabileşte de regulă, anual, prin hotărâre a  Consiliului 

Judeţean Mureş, iar veniturile obţinute din încasarea acesteia se utilizează integral pentru 

finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș. 

Art.3. Taxa specială este calculată în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2005 

privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din 

Registrul permanent de evidenţă a populației şi instituită în baza art. 484 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Art.4. Direcţia Generală Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş este instituţie publică de 

interes judeţean, cu personalitate juridică, cu atribuţii pe linie de stare civilă şi evidenţă a 

persoanelor şi funcţionează atât în interesul statului, cât şi al persoanelor fizice şi juridice. 

Art.5. Stabilirea şi ajustarea taxei este supusă avizului Ministerului Finanţelor Publice. 

Art.6. Sumele încasate se constituie ca venituri proprii ale Direcției Generale de Evidență a 

Persoanelor Mureș și este fundamentată de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de: 

- menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic; 

- service-ul tehnicii de calcul; 

- utilizarea reţelei telefonice; 

- costurile cu materialele consumabile; 

- costuri energie electrică; 

- cheltuielile de personal. 

Art.7.(1) Taxa specială se adoptă pentru funcționarea Direcției Generale de Evidență a 

Persoanelor Mureș, instituție ce funcționează pe de o parte în interesul persoanelor fizice și 

juridice, iar pe de altă parte, în interesul statului. 

(2) Sumele provenite din încasarea taxei speciale se virează în contul Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor Mureș, deschis la Trerzoreria Municipiului Târgu Mureș, fiind utilizată în 

scopurile pentru care a fost înființată.Încasarea se poate realiza direct în cont sau în numerar, la 

casieria instituției. 

Art.8. Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 

serviciile pentru care aceasta a fost instituită. 



 

Art.9. Prin excepţie, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, de  plata acestei taxe speciale, sunt 

scutite: 

a.  Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi 

justiţiei; 

b. Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege; 

c. Casa Națională  de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a 

municipiului București,  Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; 

d. Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și 

spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

e. Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi 

impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 

f. Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;  

g. Instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenței sociale și protecţiei drepturilor copilului şi al  

ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; 

h. Poliția locală; 

i. alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege. 

 

Art.9. Hotărârea Consiliului Județean Mureș privind stabilirea taxei speciale va fi adusă la 

cunoștința publică, prin afișare la sediu și publicarea pe pagină www.cjmures.ro, precum și la 

sediul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș. 

 

http://www.cjmures.ro/
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