
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind abrogarea punctelor 3, 4 şi 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.159/ 
2007 privind aprobarea taxelor locale şi tarifelor datorate bugetului propriu al judeţului Alba, în 

anul 2008 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2007. 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind abrogarea punctelor 3, 4 şi 5 

din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.159/ 2007 privind aprobarea taxelor locale 
şi tarifelor datorate bugetului propriu al judeţului Alba, în anul 2008; 

-Raportul de specialitate nr.13648/02.11.2007 al Direcţiei dezvoltare şi bugete la proiectul 
de hotărâre privind privind abrogarea punctelor 3, 4 şi 5 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
judeţean Alba nr.159/ 2007 privind aprobarea  taxelor locale şi tarifelor datorate bugetului propriu 
al judeţului Alba, în anul 2008; 

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

domeniului public şi privat; 
Având în vedere: 
-Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.167/2007 privind abrogarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr.61/2007 privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activităţi de stare civilă 
prestate de către Direcţia Publică Comunitară de evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2007; 

-art.91, alin. (1), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 
În temeiul art.97, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

Articol unic. Se abrogă punctele 3, 4 şi 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean 
Alba nr.159/2007 privind aprobarea taxelor locale şi tarifelor datorate bugetului propriu al judeţului 
Alba, în anul 2008. 
 

Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
-Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 
-Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba; 
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
-Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 
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