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HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166/23.09.2010 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 24 februarie 2011. 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 166/23.09.2010 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 
general al judeţului Alba, în anul 2011; 

- Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr.166/23.09.2010 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului 
Alba, în anul 2011, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Alba domnul Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 2047/15.02.2011 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 64 din data de 15 februarie 2011. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia “Dezvoltare 
economică, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională”. 

Având în vedere: 
- 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 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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; 
- 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.  

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 525/20.05.2010 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

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 
 

 Articol unic: Se aprobă completarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 166/23.09.2010, în sensul că se introduce anexa nr. 14 ”Tarife practicate de 
Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet în specialitatea - pneumologie din cadrul Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud”, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa14 H62.pdf


Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va aduce 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 
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