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Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  30 iulie 2009. 
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 2010; 
- Proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, 

în anul 2010, iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel. 
- Raportul de specialitate nr. 9102/14.07.2009 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la proiectul de hotărâre 

înregistrat sub nr. 134  din data de 14 iulie 2009. 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia “Dezvoltare economică, 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, cu 

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

HOTĂRÂRE 
 
 
Art. 1. Se stabilesc nivelurile taxelor locale şi tarifelor datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 

2010, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
Art. 2. Taxele şi tarifele prevăzute in prezenta hotărâre se încasează şi fac venit la urmatoarele instituţii: 

 cele cuprinse in anexele nr. 1, 4, 6, 7, 8 si 10 la bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba; 
 cele cuprinse in anexa nr. 2 la bugetul Consiliului judeţean Alba; 
 cele cuprinse in anexa nr. 3 la bugetul  Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 
 cele cuprinse in anexa nr. 5 la bugetul  Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, la bugetul  Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia şi la bugetul  Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 
 cele cuprinse in anexa nr. 9 la bugetul   Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie si Ecologizare Mediu Alba. 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%207%20H127.pdf�
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Art. 3. Neplata taxelor şi tarifelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage calcularea de majorări 
de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare. 

Art. 4. Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea creanţelor fiscale restante 
aflate în sold la data de 31 decembrie 2009,  mai mici de 10 lei, conform art.178 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care prevederile Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 166/24.07.2008 se abrogă. 

Art. 6. 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; 

 

 

          PREŞEDINTE 
           Ion Dumitrel  
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului, 
                                                                                                                      Mariana Hurbean                                                                            
 
Alba Iulia, 30.07.2009 
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