
ROMANIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

 
HOTARARE 

privind abrogarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.61/2007 privind aprobarea de taxe 
speciale pentru unele activitati de stare civila prestate de catre Directia Publica Comunitara 

de Evidenta a Persoanelor Alba, în anul 2007 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în �edin�� ordinara in data de 24 octombrie 2007.         Luand 
in dezbatere: 

          - Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind abrogarea Hot�rârii Consiliului 
jude�ean Alba nr.61/2007 privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activitati de stare civil� 
prestate de catre Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Alba, în anul 2007; 
         - Raportul de specialitate nr.12761/16.10.2007 al Direc�iei juridic� �i cancelarie la proiectul de 
hot�râre privind abrogarea Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.61/2007 privind aprobarea de taxe 
speciale pentru unele activit��i de stare civil� prestate de c�tre Direc�ia Public� Comunitar� de 
Eviden�� a Persoanelor Alba, în anul 2007; 
 V�zând: 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia juridic�, ordine public� �i 
disciplin�; 
 �inând cont de: 
         - Adresa Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba nr.14990/G/DL/2007; 
         -Adresa Inspectoratului Na�ional pentru Eviden�a Persoanelor nr.37383/22.06.2007. 
         Având in vedere: 
         - art.91 alin.(1) lit.f) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata. 
         In temeiul art.97 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale , republicata, adopta urmatoarea: 
 

HOT�RÂRE 
 

         Articol unic.  Hotarârea Consiliului jude�ean Alba nr.61/2007 privind aprobarea de taxe 
speciale pentru unele activit��i de stare civil� prestate de catre Direc�ia Public� Comunitar� de 
Eviden�� a Persoanelor Alba, în anul 2007, se abrog�. 
 
         Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
         - Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba; 
         - Direc�iei Publice Comunitare de Eviden�� a Persoanelor Alba; 
         - Direc�iilor din aparatul de specialitate al Consiliului jude�ean Alba; 
         - Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba; 
         - Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 
 
PRE�EDINTE, 
Ion DUMITREL                                                                  
 
                                                                                                  CONTRASEMNEAZ� 

                                                                                  p.SECRETARUL JUDE�ULUI                                                                               
                                                                                                   LILIANA NEGRU� 
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