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Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării 
 

Nr. 

crt. 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,  

precum şi temeiul juridic al prelucrării 
Destinatarii sau categoriile de destinatari ai 

datelor cu caracter personal 

1. Necesare judecării cauzelor – conform Codului de procedură civilă Instanţele de judecată 

2. Obţinerea titlurilor de proprietate – conform prevederilor legilor fondului funciar Persoanele fizice/ juridice care au depus cereri în 
baza legilor fondului funciar 

3. Îndeplinirea procedurii de citare în procesele aflate pe rol – Cod Procedură Civilă/ Penală 

Soluţionarea unor dosare civile sau penale / Cod procedură civilă/Cod procedură Penală 

Instanţele de judecată 

4. Soluţionarea unor dosare penale – Cp/Cpp 

Depistarea persoanelor în vederea punerii în executare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii – Codul de 
procedură Penală 

Unităţi de poliţie 

5. Îndeplinirea procedurii de executare silită art.68-69 Legea nr.207/2015 Direcţia Taxe şi Impozite Locale - Serviciul 
urmărire creanţe buget local 

6. Îndeplinirea procedurii de citare în procesele aflate pe rol Instanţele de judecată 

7. Comunicarea către organele de cercetare penală române a datelor cu privire la infracţiuni săvârşite de cetăţenii 
români, pe teritoriul altor state, precum şi a cetăţenilor români arestaţi sau reţinuţi – Protocol de colaborare IPJ şi 

BCCO 

IPJ Mureş 

BCCO 

8. Actualizare baza de date CRDS – Legea nr.248/2005 şi HG nr.94/2006 DJEP Mureş/ alte judeţe 

9. Soluţionare dosar schimbare nume/ prenume pe cale administrativă – OG nr.41/2003 SPCLEP Mureş – Serviciul de Stare Civilă 

10. Eliberare aviz în vederea restabilirii domiciliului în România HG nr.1375/2006 SPCLEP – din judeţ 

11. Soluţionarea petiţiilor, sesizărilor, plângerilor şi reclamaţiilor repartizate de conducătorul instituţiei, în baza Legii nr. 
340/2004, H.G. nr. 460/2006, O.G. nr. 27/2002. 

- Autorităţi ale administraţiei publice locale  
- Servicii publice deconcentrate 
- Instituţii publice centrale 
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Nr. 

crt. 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,  

precum şi temeiul juridic al prelucrării 
Destinatarii sau categoriile de destinatari ai 

datelor cu caracter personal 

Organe de cercetare 

12. Verificarea respectării legislaţiei în vigoare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, serviciilor publice 
deconcentrate şi altor entităţi din judeţul Mureş, conform legislaţiei specifice care reglementează activitatea entităţilor 

verificate. 

- Autorităţi ale administraţiei publice locale  
- Servicii publice deconcentrate 
- Instituţii publice centrale 
-Organe de cercetare 

13. Verificări, controale tematice şi inopinate în conformitate cu legislaţia care reglementează activitatea 
compartimentului, în baza Legii nr. 340/2004, H.G. nr. 460/2006, O.M.A.I. nr. 138/2016. 

- Autorităţi ale administraţiei publice locale  
- Servicii publice deconcentrate 
- Instituţii publice centrale  
-Organe de cercetare 

14. Informări şi raportări cu privire la activitatea de control desfăşurată la nivelul compartimetului, în baza Legii nr. 
340/2004, H.G. nr. 460/2006. 

- Autorităţi ale administraţiei publice locale 
- Servicii publice deconcentrate 
- Instituţii publice centrale 
-Organe de cercetare 

15. Prin intermediul Biroului Apostilă, se prelucrează următoarele datele cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, 
seria şi numărul BI/CI, cetăţenie,  seria si nr. actelor supuse apostilării prin mijloace manuale şi automate,  în 

vederea eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative 

- Autorităţi ale administraţiei publice locale  
- Servicii publice deconcentrate 
- Instituţii publice centrale  

 

16. Misiune de audit public intern MAI-DAPI 

Structură auditată 

17. Înscrierea datelor titularilor în Registrul Naţional de Evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, 
conform dispoziţiilor art.11 şi art.20 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice 

Registru constituit de Direcţia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti 

18. Evidenţa funcţionarilor publici şi a personalului contractual 

Temei juridic: Legea nr.188/1999, H.G. nr.500/2011 

ANFP, MMJS 

19. Evidenţa personalului instituţiei publice ANAF 
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crt. 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,  

precum şi temeiul juridic al prelucrării 
Destinatarii sau categoriile de destinatari ai 

datelor cu caracter personal 

Temei juridic: Ordinul MMFPSPV nr.2263/2016 

20. Evidenţa impozitului şi a contribuţiilor datorate 

Temei juridic: Legea nr.227/2015 – cod fiscal 

ANAF 

21. Adeverinţe medicale 

Temei juridic: OUG nr.158/2005 

CJS Mureş, instituţii medicale (medici de familie, 
spitale, etc) 

22. Adeverinţe solicitate 

Temei juridic: OG nr.33/2002 

Salariaţi 

23. Încasare taxe consulare 

Temei juridic: OUG nr.41/2016 

Persoane fizice - solicitanţi 

 


