
ROMÂNIA  
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

 
HOT�RÂRE 

privind aprobarea taxelor locale �i tarifelor datorate bugetului propriu al jude�ului Alba, în anul 
2008 

 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 27 septembrie 2007. 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea taxelor locale �i tarifelor 

datorate bugetului propriu al jude�ului Alba, în anul 2008; 
-Raportul de specialitate nr.11282/14.09.2007 al Direc�iei dezvoltare �i bugete la proiectul 

de hot�râre privind aprobarea  taxelor locale �i tarifelor datorate bugetului propriu al jude�ului Alba, 
în anul 2008; 

-V�zând: 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1-Comisia economic� �i administrarea 

domeniului public �i privat; 
Având în vedere: 
-Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
-Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
-art.27 �i 30 din Legea nr.273/2006 privind finan�ele publice locale, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare; 
- Ordonan�a Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate 

pentru persoanele fizice �i juridice de c�tre Ministerul Administra�iei �i Internelor, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare; 

-Hot�rârea Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea 
taxelor privind furnizarea datelor din registrul permanent de eviden�� a popula�iei; 

-Ordonan�a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare; 

-art. 7 din Ordonan�a Guvernului nr.75/2003 privind organizarea �i func�ionarea serviciilor 
publice de editare a monitoarelor oficiale ale unit��ilor administrativ-teritoriale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

-art.91, alin. (3), lit.c) din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, republicat�. 
În temeiul art.97, alin. (1) �i art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administra�iei publice locale 

nr.215/2001, republicat�, adopt� urm�toarea 
 

HOT�RÂRE 
 

Art.1. Se aprob� taxele locale �i tarifele datorate bugetului propriu al jude�ului Alba, în anul 
2008, conform anexelor 1-9 care fac  parte integrant� din prezenta hot�râre. 

Art.2. Prezenta hot�râre intr� în vigoare de la data de 1 ianuarie 2008, dat� la care Hot�rârea 
consiliului jude�ean Alba nr. 240/2006 se abrog�. 

Art.3. Compartimentele din aparatul Consiliului jude�ean Alba, institu�iile �i serviciile 
publice de interes jude�ean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri.  

 
Hot�rârea se public� în Monitorul oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 

-Institu�iei Prefectului-jude�ul Alba; 
-Direc�iilor de specialitate ; 
-Institu�iilor �i serviciilor publice de interes jude�ean; 
-Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba; 



-Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 
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