
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind stabilirea taxelor locale si a tarifelor,  pe anul 2007

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 20 decembrie 2006;
Luand in dezbatere:
• Proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor locale si a tarifelor pe anul 2007,

initiat de domnul presedinte Ion Dumitrel;
• Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor locale si a

tarifelor pe anul 2007;
•  Raportul nr.16738 /2006 al Directiei de dezvoltare si bugete privind stabilirea

taxelor locale si a tarifelor pe anul 2007 ;
Vazand:
       Avizul favorabil al Comisiei de specializare nr.1 « Economica si administrarea
domeniului public si privat ».
Avind in vedere :
• art.288 din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, cu modificarile si completarile

ulterioare ;
• Hotararea Guvernului  nr.1514/2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si pentru
amenzile aplicabile in anul fiscal 2007;

• art.27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
• Hotararea Guvernului nr.113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea

datelor din Registrul national de evidenta a persoanei;
• Hotararea Guvernului nr.387 /2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru

stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a
populatiei.

• Legii nr.500/2003 privind finantele publice;
• 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;

In temeiul art.109 si art.120^ 7 lil.”c” din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, adopta prezenta :

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba taxele locale pe anul 2007 potrivit anexei nr.1, parte integranta a prezentei



hotarari.
Art.2. Se aproba tarifele pentru prestari servicii pe anul 2007, potrivit anexei nr.2 parte

integranta a prezentei hotarari.
Art.3. Se aproba taxele si tarifele pentru activitatile prestate de institutiile judetene de

cultura , potrivit anexei nr.3, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4. Se aproba taxa speciala « Salvamont », potrivit anexei nr.4 – parte integranta a

prezentei hotarari.
Art.5. Se aproba taxa pentru furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a

populatiei, de catre Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Alba - potrivit anexei nr.
5– parte integranta a prezentei hotrarari

Art.6. Se aproba tarifele pentru eliberarea avizului prealabil, autorizatiei speciale de
transport  si de utilizare a drumurilor judetene, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule care
depasesc masa totala maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in
circulatie pe drumurile judetene din judetul Alba, prevazute in anexa nr.6, parte integranta a
prezentei hotarari.

Art.7. Se aproba tarifele pentru ocuparea zonei drumurilor si podurilor judetene prin
amplasarea de constructii instalatii sau panouri publicitare, potrivit anexei 7, parte integranta a
prezentei hotarari.

Art.8. Se aproba tarifele pentru eliberarea acordurilor prealabile,  avizelor de amplasare in
zona drumurilor a constructiilor sau panourilor publicitare, potrivit anexei nr.8, parte integranta a
prezentei hotarari

Art.9. Se aproba tarifele pentru serviciile prestate de Directia pentru Protectia Plantelor
Alba, potrivit anexei nr.9, parte integranta a prezentei hotarari.

   Art. 10. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
   Art. 11. Compartimentele de specialitate ale Consiliului judetean Alba si institutiilor si

serviciilor publice de interes judetean vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
   Art.12. 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 ;
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