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 HOTĂRÂRE 
privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba,  

în anul 2009 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iulie 2008. 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2009; 
-Proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al judeţului Alba, în anul 2009 , iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion 
Dumitrel. 

-Raportul de specialitate nr. 9279/14.07.2008 al Direcţiei dezvoltare şi bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 189 din data de 14.07.2008. 

Văzând: 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia „Dezvoltare economica, 

bugete, strategii şi cooperare interinstituţională”; 
Având în vedere: 
- art.287 şi art.288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.20, alin. (1), lit. b), art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea 

taxelor privind furnizarea datelor din registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 
- Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-  Ordonanţa Guvernului nr.75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.27 şi art.91, alin. (3), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată; 

-   Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
- art.35, alin.(3) şi art.39, alin.(1) din Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007; 

-  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.77 din Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
nr.1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

-  Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 

- Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr.311/2003, republicată. 
În temeiul art.97, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
Art.1. Se stabilesc nivelurile taxelor locale şi tarifelor datorate bugetului general al 

judeţului Alba, în anul 2009, conform anexelor 1-10 care fac  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, dată la care 
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.159/27.09.2007, a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr.43/21.02.2008 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.69/27.03.2008 se 
abrogă. 

Art.3. Compartimentele din aparatul Consiliului Judeţean Alba, instituţiile şi serviciile 
publice de interes judeţean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

-Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
-Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 
-Direcţiilor de specialitate ; 
-Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 
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           Ion Dumitrel 
  
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                       Mariana Hurbean 
                                                                                                                    
 
 
 
Alba Iulia, 24.07.2008 
Nr.166  
 


