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HOTĂRÂRE  privind aprobarea taxei speciale SALVAMONT  
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în  data de 17 noiembrie 2005; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale 
SALVAMONT; 

- Raportul nr.12259 /9.11.2005 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete aprobarea 
taxei speciale SALVAMONT ; 

Văzând : 
- Avizul Comisiei de specialitate nr.1 –  Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat ; 
Având în vedere : 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108 din 7 aprilie 2004; 

- Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  art.104 – (1), lit. e) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 
H O T Ă R Â R E 

 
         Art.1. Se aprobă taxa speciala SALVAMONT pentru serviciile prestate de Serviciul public 
judeţean Salvamont Alba, de prevenire a accidentelor turistice şi de salvare în munţi - potrivit 
anexei nr.1 -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Taxa pentru serviciile prestate de către Serviciul public judeţean Salvamont Alba, 
denumită în continuare taxa SALVAMONT, se încasează de la persoane juridice şi persoane 
fizice autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul turismului, respectiv cazare si transport pe 
cablu.             
           Art.3. Se aprobă Regulamentul privind taxa specială SALVAMONT  - potrivit anexei nr. 
2 - parte integrantă a prezentei hotrărâri.  
           Art.4 .Prezenta hotărâre privind aprobarea taxei speciale SALVAMONT se afişează la 
sediul Consiliului judeţean Alba şi se publică site-ul Consiliului judeţean Alba, www.cjalba.ro. 
           Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile 
de la afişarea acesteia. 
           Art.5. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.220 din 29 septembrie 2005 privind 
stabilirea Taxei speciale Salvamont pe anul 2005/2006, se abrogă.        
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică : 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Alba ; 
-  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
-  Trezoreriei minicipiului Alba Iulia ; 
-  Direcţiilor  de specialitate din cadrul Consiliului  
  judetean Alba ; 

 
                     P R E Ş E D I N T E, 

Ion Dumitrel                     
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                          SECRETAR GENERAL, 

    Alba Iulia, 17 noiembrie 2005                                                                         Mariana Hurbean 
    Nr.255 



Anexa  nr.1     la Hotararea Consiliului judetean Alba     nr.255  din 17 noiembrie 2005             
 

Taxa speciala Salvamont 
 
NR. CRT. Unitatea de cazare 

si transport pe cablu 
UM TAXĂ 

1 Hoteluri, pensiuni,  
vile, moteluri 

LEI/zi/turist 1 LEI 

2 Cabane, bungalouri, 
sate de vacanţă, 
campinguri, ferme 
agroturistice 

LEI/zi/turist 0,5 LEI 

3.  Turişti transportaţi pe 
cablu 

% din încasările 
realizate 

0,5 % din încasările 
realizate 

 
Anexa nr. 2 la  Hotararea Consiliului judeţean Alba  nr. 255 din 17 noiembrie 2005     
 

REGULAMENT PRIVIND TAXA SPECIALĂ SALVAMONT 
 

 In conformitate cu prevederile art.26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 
45/2003 privind finantele publice locale a fost elaborat prezentul Regulament pentru instituirea 
taxei speciale SALVAMONT ce cuprinde activitatea de prevenire a accidentelor turistice şi de 
salvare în munţi, respectiv: 

- patrulare preventivă; 
- căutarea persoanelor dispărute; 
- asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile Salvamont; 
- deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, 

acordarea primului ajutor medical ; 
- transportarea accidentatului sau bolnavului la locul stabilit ; 
- participarea în colaborare cu alte structuri specializate la solicitarea acestora 

pentru salvarea de vieţi omeneşti în caz de dezastre şi accidente. 
Art.1. Taxa specială SALVAMONT se percepe pentru prestarea serviciilor din obiectul 

de activitate al Serviciului public judeţean Salvamont Alba în condiţiile prezentului Regulament. 
Art.2. Taxa specială SALVAMONT aprobată de Consiliul judeţean Alba se încasează de 

la persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati in domeniul 
turismului, respectiv cazare si transport pe cablu. 

Art.3. Persoanele juridice şi persoanele fizice prevăzute la art.1 au obligaţia de a vărsa, 
după completarea formularului cuprinzând declaraţia pe proprie răspundere (anexă la prezentul 
regulament), taxa speciala Salvamont intr-un cont distinct, deschis pe seama Consiliului Judetean 
Alba, până la data de 10 a lunii următoare celei în care taxa a fost colectata. 

    Art.4. Taxa speciala Salvamont  nu se aplica pentru: 
a) persoanele fizice în varstă de până la 14 ani inclusiv ; 
b) persoanele fizice cu handicap grav sa accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II ; 
c) pensionari si studenţi ; 
d) persoanele fizice aflate pe durata satsifacerii stagiului militar ; 
e) veteranii de război ; 
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au căsătorit ; 
g) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)- g) care este cazat/cazată 

împreună cu o persoană menţionată la lit. b)- g) 
      Art.5.  Sumele obtinute din incasarea taxei speciale se constituie ca venituri ale Consiliului 
Judetean Alba, fiind destinate finantarii activitatiilor Serviciului Public Judetean Salvamont 
Alba. 



Art.6. Declaraţia prevăzută la art.2 se depune la Compartimentul venituri, impozite, taxe, 
tarife şi executare silită  al Consiliului judeţean Alba, până la data stabilită pentru plata taxei 
Salvamont. 

Art.7. Constatarea, urmărirea taxelor şi a termenelui stabilit la art.6 revine Compartimentul 
venituri, impozite, taxe, tarife şi executare silită  al Consiliului judeţean Alba. 
      Art.8.  Nerespectarea termenelor prevazute pentru varsarea sumelor reprezentand taxa 
speciala Salvamont potrivit art. 2 se sanctioneaza conform prevederilor Legii 571 din 2003, 
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 
       Art.9. Sumele încasate din taxa specială instituită constituie venituri şi se utilizează in 
scopurile pentru care a fost înfiinţată. Sumele ramase neutilizate din taxele speciale stabilite ca 
diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi 
destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar. 
         Art.10. Persoanele fizice şi juridice ce beneficiază de serviciile oferite de Serviciului 
Public Judetean Salvamont Alba,se consultă prin asociaţiile profesionale sau în mod direct, prin 
sondaj, în vederea obţinerii acordului prevăzut de lege. 
 


