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

în anul 2011 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 septembrie 2010. 
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 2011; 
-  Proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general 

al judeţului Alba, în anul 2011, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
- Raportul de specialitate nr.10647/23.08.2010 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 157  din data de  24 august 2010; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia “Dezvoltare 

economică, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
Având în vedere: 
- art.287, art.288 alin. (1), art.292 şi art.295 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; 
- Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, 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.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul fiscal 2010; 

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

- Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi 
internelor nr.107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor rutiere cu masele şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime 
admise prevăzute in Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 

- 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; 

-  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, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

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

-  Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr.311/2003, republicată; 
- Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricole judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public. 

- Ordinul nr. 265/408/2010 al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind 
condiţiile accordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anul 2010.  

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 2011, conform anexelor 1-13,  părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se încasează şi fac venit la 
următoarele instituţii: 
 cele cuprinse în anexele nr. 1, 4, 6, 7, 8 si 10 la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Alba; 
 cele cuprinse în anexa nr. 2 la bugetul Consiliului Judeţean Alba; 
 cele cuprinse în anexa nr. 3 la bugetul  Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba; 
 cele cuprinse în 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 în anexa nr. 9 la bugetul   Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie si Ecologizare 
Mediu Alba; 

 cele cuprinse în anexele nr. 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j, 11k, 11l, 
11m, 11n, 11o la bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba;   

 cele cuprinse în anexa nr. 12 la bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
 cele cuprinse în anexa nr. 13 la bugetul Camerei Agricole Judeţene Alba. 

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 2010,  mai mici de 10 lei, 
conform art.178 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, dată la care 
prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.127/30.07.2009 cu modificările şi 
completările ulterioare şi anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.17/28.01.2010 se 
abrogă. 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%204%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%206%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%207%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%208%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2010%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%203%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%205%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%209%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011a%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011b%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011c%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011d%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011e%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011f%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011g%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011h%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011i%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011j%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011k%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011l%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011m%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011n%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2011o%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2012%20H166.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2013%20H166.pdf


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 
                                                                                                                  p. Secretarul judeţului, 
                                                                                                                       Liliana Negruţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 23.09.2010 
Nr.166 


