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HOTARARE 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a tarifelor,  pe anul 2006 

 
 
 

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara in  data de 25 august 2005; 
Luand in dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale, precum si a tarifelor pe anul 2006; 
- Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si 

atarifelor pe anul 2006, initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, 
domnul Ion Dumitrel; 

- Raportul nr.8421 /2005 al Directiei de dezvoltare si bugete privind necesitatea si 
oportunitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale, precum si a tarifelor pe anul 
2006 ; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – “Economica si administrarea 
domeniului public si privat” 

Avand in vedere : 
- art.288 din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
- Hotararea nr.797/2005, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si pentru 
amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 
2006; 

- art.23 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele 
publice locale, aprobata prin Legea nr.108 din 07 aprilie 2004; 

- Legii nr.500/2003 privind finantele publice; 
- Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru 

aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile 
transpoturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania si alte state, care 
depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau 
dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din 
Romania nr.827/3 iunie 2003; 

- Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- art.7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.75/2003 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale, cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea 
nr.534/2003; 

-     art.104, litera “e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala; 
In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, adopta 

prezenta : 



H O T A R A R E 
 

Art.1. Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in functie de 
suprafetele  pentru care se solicita certificatul, potrivit anexei nr.1 – parte integranta a prezentei 
hotrarari. 

Art.2. Se stabileste taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, potrivit 
anexei nr.2 – parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.3. Se stabilesc taxele pentru eliberarea avizului Comisiei de urbanism si amenajarea 
teritoriului, potrivit anexei nr.3, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.4. Se stabilesc taxele pentru avizele necesare eliberarii autorizatiei de construire, 
avize ce se emit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « Unirea » a judetului Alba, potrivit 
anexei nr.4, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.5. Se stabileste taxa pentru eliberarea avizului de catre « Arhitectul sef » , necesar 
emiterii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire/desfiintare, de catre 
primarii comunelor, potrivit anexei nr.5 – parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.6. Se stabileste taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliul judetean, potrivit anexei nr. 6, parte 
integranta a prezentei hotarari. 

Art.7. Se stabilesc tarifele de intrare la « Muzeul National al Unirii Alba Iulia », potrivit 
anexei nr.7, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.8. Se stabilesc tarifele de intrare la spectacolele organizate de Teatrul de papusi 
« Prichindel » Alba Iulia, potrivit anexei nr.8, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.9. Se stabilesc taxele de scolarizare, pentru anul scolar 2005/2006, la Scoala de arte 
Alba, potrivit anexei nr.9, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.10. Se stabilesc tarifele pentru serviciile de interes local prestate de Directia pentru 
Protectia Plantelor Alba, potrivit anexei nr.10, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.11.-(1) Se stabilesc tarifele pentru multiplicarea unor documente solicitate de 
persoane fizice si persoane juridice, dupa cum urmeaza : 

- 0,40 lei/ pagina format A4 ; 
- 0,60 lei/pagina format A3 
  (2) Tarifele stabilite la alineatul (1) se vor aplica si de catre institutiile si 

serviciile publice de interes judetean. 
Art.12 Se aproba tarifele pentru ocuparea zonei drumurilor si podurilor judetene prin 

amplasarea de constructii instalatii sau panouri publicitare  pe anul 2006, potrivit anexelor 11 si 
12, parte integranta a prezentei hotarari.  

Art.13. La eliberarea acordurilor prealabile sau avizelor de amplasare in zona drumurilor 
a constructiilor sau panourilor publicitare, administratorul drumurilor si podurilor judetene prin 
grija Directiei Tehnice si Directiei de Dezvoltare si Bugete, va incheia cu utilizatorii suprafetelor 
din zona drumurilor si podurilor de interes judetean, contracte de utilizare cu aplicarea tarifelor 
prevazute in anexa nr.13, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 14. In cazul in care utilizatorul suprafetelor din zona drumurilor refuza sa incheie 
contract de utilizare , administratorul drumurilor si podurilor nu ii elibereaza avizul/acordul . 

Art.15. Se aproba tarifele pentru eliberarea avizului prealabil sau autorizatie speciala de  
transport  si de utilizare a drumurilor judetene, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule 
inmatriculate in Romania si in alte state  care depasesc masa totala maxima admisa pe osie si/sau 
dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile judetene din judetul Alba pe 
anul 2006 prevazute in anexele nr.14 si 15 care  fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.16. Tarifele prevazute in anexele nr.14 si 15 se platesc la eliberarea avizului  
prealabil sau autorizatiei speciale de transport inaintea utilizarii  de transportatori a drumurilor 
judetene. 

Art.17. Eliberarea avizului prealabil sau autorizatiei speciale de transport se face de  
catre Consiliul Judetean Alba prin Serviciul de administrare drumuri judetene. 



Art.18  Unitatile de transport care au  in dotare mijloace de transport care depasesc 
tonajele pe osie si/sau gabaritele limite prevazute de lege, au obligatia de a anunta Consiliul 
Judetean Alba - administratorul drumurilor judetene, pentru luarea acestora in evidenta in termen 
de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. 

Art.19 (1) Utilizatorii drumurilor judetene care nu se conformeaza prevederilor prezentei  
hotarari si vor trimite in trafic mijloace de transport care depasesc limitele  maxime de greutate si 
gabarit admise de prevederile legale  fara sa plateasca tarifele speciale de transport si vor fi  
gasiti in urma controalelor efectuate de administratorul drumurilor judetene impreuna cu  politia 
rutiera  vor fi sanctionati contraventional conform prevederilor O.G. nr.43/1997 privind  regimul 
drumurilor, republicata, Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.79/2001 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
si O.G. nr.2/2001 privind regimul contraventiilor. 

          (2) Delegatul administratorului drumurilor judetene va intocmi si elibera avizul 
prealabil sau autorizatia speciala de  transport prin aplicarea tarifelor la cursul leu/EURO 
din  ziua respectiva si va intocmi proces verbal de contraventie in urma controlului in 
trafic, pe baza documenatelor ce insotesc transportul. 
          (3) Refuzul transportatorilor de a se supune cantaririi autovehiculelor aflate in 
trafic se sanctioneaza conform  O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, 
si a Legii nr.413/2002 
          (4) Modul de calcul se va face conform Ordinului ministrului lucrarilor publice,  

transporturilor si locuintei pentru aprobarea  tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor 
nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania si alte state, 
care depasesc masa totala admisa, masa maxima admisa  pe osie si/sau dimensiunile maxime de 
gabarit admise in ciculatie pe drumurile nationale din Romania nr.827/3 iunie 2003, anexa nr.1 
pentru autovehiculele inmatriculate in Romania si anexa nr.2 pentru autovehiculele inmatriculate 
in alte state, la cursul leu /EURO din ziua respectiva. 

Art.20. Sumele obtinute din incasarea tarifelor prezentate in anexele 11, 12, 13, 14 si 15 
se constituie ca venituri ale Consiliului Judetean Alba, pentru administrarea, exploatarea, 
intretinerea, repararea si modernizarea drumurilor si podurilor judetene. 

Art.21.  Se scutesc de la plata tarifelor prezentate in anexele 11,12,14 si 15: 
- unitatile Ministerului Apararii Nationale; 
- unitatile de asistenta  sociala si educatie (scoli, crese, gradinite, camine de batrani, 

etc.) 
- unitati de cult (biserici, manastiri) 

Art.22 Se aproba tarifele ce se vor incasa de la beneficiarii serviciilor de productie 
editoriala, tipografica a Monitorului Oficial al judetului Alba, potrivit anexei nr.16– parte 
integranta a prezentei hotarari. 

Art.23. Sumele incasate, in conditiile art.22, se constituie drept venituri ale bugetului 
propriu al judetului Alba, fiind destinate finantarii activitatii Compartimentului de Editare a 
Monitorului Oficial al judetului Alba. 

Art.24  -  (1) Taxele instituite la articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13,  15 si 22 se incaseaza la 
caseria Consiliului judetean Alba sau in contul deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia. 

    (2) Taxele si tarifele instituite la articolele 7, 8 si 9 se incaseaza de catre 
ordonatorii secundari/tertiari de credite respectivi, constituindu-se drept venituri ale acestora. 

    (3) Tarifele instituite la art.10 se incaseaza de catre Directia pentru Protectia 
Plantelor Alba si urmeaza, ca venituri, regimul prevazut de legea bugetara pe anul 2006. 

Art. 25. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006. 
Art.26. Compartimentele de specialitate ale Consiliului judetean Alba si institutiilor si 

serviciilor publice de interes judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.27. Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, se inainteaza si 

se comunica : 
-  Institutia Prefectului - judetul Alba ; 



- Directiei Generale a Finantelor Publice Alba ; 
- Trezoreriei Alba Iulia ; 
- Institutiilor si serviciilor publice de interes judetean, in extras ; 
- Directiilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului  
  judetean Alba ; 
 
 
 
 
 
P R E S E D I N T E, 
Ion Dumitrel                     
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                p.SECRETAR GENERAL, 
             Liliana Negrut 
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