
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

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 21 aprilie 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.5187/19.04.2011 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 119 din data de 19 aprilie 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; 
-  Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr.311/2003, republicată 
- Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 aprobă completarea anexei nr.1 ”Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor 
si autorizatiilor, în anul 2011” la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166/23.09.2010, în 
sensul că după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), având următorul cuprins:  

 
”l) Taxa de avizare a PUD-urilor în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si 

urbanism este în sumă de 20 lei.” 
 
Art. 2: Se aprobă completarea punctului II din anexa nr. 5 -”Taxe si tarife percepute de 

unele institutii de cultură judetene, în anul 2011” la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 



nr.166/23.09.2010, în sensul că după punctul 14 se introduc punctele 15 si 16, având următorul 
cuprins:  

”15. Tarif arheologic - lucrări de cercetare arheologică preventivă în cadrul proiectelor de 
infrastructură de transport de interes national : 50 lei/oră 

 
16. Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul proiectelor de 

infrastructură de transport de interes national: 35 lei/oră” 
 
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; 
- Arhitectului sef; 
- Muzeului National al Unirii Alba. 

   
 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE 
        Ion Dumitrel 

                          
 
 
 

                                                                                         Contrasemnează 
                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
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