
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba,  

în anul 2012 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2011. 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2012; 
- Raportul de specialitate nr. 8201/27.06.2011 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 146 din data de 27.06.2011; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia “Dezvoltare 

economică, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
Având în vedere: 
- art.287, art.288 alin. (1), art.292 şi art.295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art.20, alin. (1), lit. b), art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul fiscal 2010; 

- art.27 şi art.91, alin. (3), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea 
taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi 
internelor nr.107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor rutiere cu masele şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime 
admise prevăzute in Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr.75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
- art.35, alin.(3) şi art.39, alin.(1) din Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007; 

-  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 



-  Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr.311/2003, republicată; 
- Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricole judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public. 

- Ordinul nr. 864/538/2011 al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-
cadru privind condiţiile accordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2011 - 2012.  

În temeiul art.97, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se stabilesc nivelurile taxelor locale şi tarifelor datorate bugetului general al 
judeţului Alba, în anul 2012, conform anexelor 1-14,  părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se încasează şi fac venit la 
următoarele instituţii: 

� cele cuprinse în anexele nr. 1, 2, 4, 6, 7, 8 și 10 la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Alba; 

� cele cuprinse în anexa nr. 3 la bugetul  Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Alba; 

� cele cuprinse în anexa nr. 5 la bugetul  Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, la 
bugetul  Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia şi la bugetul  Teatrului de Păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia; 

� cele cuprinse în anexa nr. 9 la bugetul   Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie și Ecologizare 
Mediu Alba; 

� cele cuprinse în anexele nr. 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j, 11k, 11l, 
11m, 11n, 11o la bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba;   

� cele cuprinse în anexa nr. 12 și 13 la bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
� cele cuprinse în anexa nr. 14 la bugetul Camerei Agricole Judeţene Alba. 

Art. 3. Neplata taxelor şi tarifelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage 
calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în 
vigoare. 

Art. 4. Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea 
creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011,  mai mici de 10 lei, 
conform art.178 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, dată la care 
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.166/23.09.2010 cu modificările şi 
completările se abrogă. 

Compartimentele din aparatul Consiliului Judeţean Alba, instituţiile şi serviciile publice 
de interes judeţean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 
- Direcţiilor de specialitate ; 
- Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 

 

 

 

 

 

                  Preşedinte 
                Ion Dumitrel  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Avizează 
                                                                                                               Secretarul judeţului, 
                                                                                                                  Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub. Nr. 146 
 
Alba Iulia, 27.06.2011 



ROMÂNIA                     Anexa nr. 1 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                           la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                           din 28.07.2011 
 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, în anul 2012 
 
 

 
a) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

 
- în mediul urban 
 

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism 
Taxa (lei) 

An 2012 

până la 150 mp inclusiv 6 

între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

între 501 şi 750 mp inclusiv 11 

între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

peste 1000 mp 
14,00 + 0,01 lei pentru fiecare 

mp care depăşeşte 1000  m 

 

- în mediul rural taxa va fi egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul urban. 

b) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 7 lei pentru fiecare mp 

afectat. 

c) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 

de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 

panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 

ocupată de construcţie. 

d) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 

cablu este de 11 lei pentru fiecare racord. 

e) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi 

folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii. 



f) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală 

cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

g) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 

prevăzute mai sus este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 

instalaţiile aferente. 

h) Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială,  a unei construcţii 

este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea  

autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi 

demolată.     

i) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 

este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

j) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către 

structurile de  specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba este de 15 lei. 

k) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de Consiliul judeţean Alba , este în sumă de 30 lei, pentru fiecare mp 

sau fracţiune de mp  

l) Taxa de avizare a PUD - urilor în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și 

urbanism este în sumă de 20 lei. 

 

 



ROMÂNIA                       Anexa nr. 2 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                             la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             din  28.07.2011 
 

        

 

                               

 
 

TAXA  SPECIALĂ  SALVAMONT 

                                                       -  anul 2012 - 

 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de cazare şi transport pe cablu UM 

Taxa (lei) 

An 2012 

1 Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri lei/zi/turist 1 ,00 

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

lei/zi/turist 0,50 

3 Turişti transportaţi pe cablu % din încasările 
realizate 

0,50 % 

 

 



ROMÂNIA                    Anexa nr. 3 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                          la Hotărârea nr.  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                          din 28.07.2011 
 

 

 

     

 
TAXE  

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară  
de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2012 

 

 

 

Nr.crt. Denumirea taxei UM 
Taxa ( lei) 

An 2012 

1 
Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul 

permanent de evidenţă a persoanelor 
lei/persoană 4,00 

2 

Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul 

permanent de evidenţă a persoanelor, în 

regim de urgenţă 

lei/persoană 
10,00 

 

3 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

furnizare date 
lei/act 4,00 

4 Carte de identitate lei/act 7,00 

5 Carte de identitate provizorie lei/act 1,00 

6 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

eliberare carte de identitate 
lei/act 4,00 

7 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

eliberare carte de identitate provizorie 
lei/act 4,00 

8 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

stabilirea reședinței 
lei/act 4,00 

 



ROMÂNIA                   Anexa nr. 4 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                         la Hotărârea nr. 
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TARIF 

pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2012 
 
 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării 

Tarif ( lei) 

An 2012 

1 Xerocopie format A4 0,40 

2 Xerocopie format A3 0,60 

3 Servicii de producţie editorială-tarif editare ( lei/pagină A4) 3,50 

4 
Servicii de producţie tipografică-tarif editare ( preţ tiraj- 

lei/foaie x tiraj*) 
0,15 

 

 

Notă: * se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată. 



ROMANIA                                                                                    Anexa nr. 5 
JUDEŢUL ALBA                                                                         la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN                                                           din 28.07.2011 
 
 
 

 
TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de unele instituţii de cultură judeţene, în anul 2012 
 

 
I. Centrul de cultură « Augustin Bena » Alba 

 
  1. Taxe de şcolarizare pentru anul şcolar 2011/2012 

 
 

Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢIE 
Taxă 

lei/cursant/an şcolar 
CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 400 
2 Orgă 400 
3 Chitară 400 
4 Canto 400 
5 Instrumente de suflat 400 
6 Pian 400 
7 Vioară 400 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 
1 Pictură 350 
2 Grafică 350 
3 Sculptură 350 
4 Artă foto 350 
5 Artă video 350 
6 Design vestimentar 350 
7 Design ambiental 350 
8 Artă digitală 350 
9 Dans modern – clasa Cugir 250 

  
 
  2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2012 
 
 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

1 
Concert în aer liber şi în sală susţinut de orchestră 
(10 instrumentişti x 100 lei/oră/instrumentist) 

1000 
lei/oră/orchestră 

2 Participări la diverse acţiuni 
5000  

lei/acţiune 

3 Solişti vocali 
100 

lei/melodie 
4 Dansuri 200 lei/dans 



 TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 
1 Concerte estivale în parcuri  1000 lei/oră 

2 
Spectacole în sală şi în aer liber 2500 

lei/reprezentaţie/2ore 
3 Ceremonii funerare  1000 lei/oră 

4 
Participări la diverse acţiuni culturale (fii satului, ziua 
localităţilor) 

2000 
lei/acţiune/1,5ore 

TARIFE OBIECTE  CLASELE DE ARTA LEMNULUI 
1 Tulnic 10 cm 4 lei 
2 Tulnic 20 cm 5 lei 
3 Tulnic 30 cm  8 lei 
4 Tulnic 60 cm 10 lei 
5 Doniţa mica  8 lei 
6 Doniţa mare 10 lei 

TARIFE OBIECTE CLASELE DE ŢESUT TRADIŢIONAL-CUSĂTURI 
1 Trăistuţă  8 lei 
2 Trăistuţă 10 lei 
3 Trăistuţă 15 lei 
4 Preş 30 lei/mp 
5 Ţesături la gherghef 5-10 lei/mp 

6 
Cusături motiv popular (în funcţie de complexitatea şi 
dificultatea cusăturii) 

30-50 lei/mp 

TARIFE OBIECTE CLASA DE CERAMICĂ POPULARĂ-OLĂRIT 
1 Vase de dimensiuni şi forme diferite 3-10 lei/buc 

 
 
II.Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

          
Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 
Tarif/Taxă (lei) 

2012 
1. Tarif vizitare expoziţii permanente / temporare  

1.1. -pentru elevi, studenţi, pensionari                  3,50 lei 
1.2. -pentru adulţi 7 lei 
2. Tarif expertize bunuri culturale, mobile (obiect)  25-500 lei 
3. Tarif Arheologie - descărcare sarcină arheologică 19,14 lei 
4. Tarif restaurare carte veche 15,70 lei 
5. Tarif restaurare ceramică, metale, sticlă 19,50 lei 
6. Tarif restaurare textile 16,35 lei 
7. Tarif conservare 16,85 lei 
8. Tarif documentare și tehnoredactare 18,95 lei 
9. Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 15 % 

10. Taxă ghidaj expoziţii 24 lei 
11. Taxă ghidaj ’’Turul Cetăţii Alba Iulia’’ 100 lei 
12. Taxă fotografiere 15 lei 
13. Taxă filmare 30 lei 
14. Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului 100 lei / pag. A4 
15. Tarif arheologic - lucrări de cercetare arheologică 

preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național 

50 lei/oră 



16. Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în 
cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes 
național   

35 lei/oră 

 
 
 
III.   Teatrul de păpuşi  « Prichindel «  Alba Iulia 
 
Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢIE 
Tarif (lei) 

2012 
1. Bilete de intrare la spectacole - copii 4 lei 
 Bilete de intrare la spectacole - copii 5 lei 

2. Bilete de intrare la spectacole – adulți 10 lei 
3. Bilete de intrare la spectacole - adulţi 15 lei 
 Bilete de intrare la spectacole - adulţi 19 lei 

4. Chirie sală/oră 100 lei/oră 
 
 
 



ROMANIA                                                                                   Anexa nr. 6 
JUDEŢUL ALBA                                                                        la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN                                                          din 28.07.2011 
 

      
 

 
 

LISTA CU TARIFELE 
pentru eliberarea avizului prealabil, a autorizaţiei speciale pentru transport şi de utilizare 

a drumurilor judeţene, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule, care depăşesc 
masa totală maximă admisă pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în 

circulaţie pe drumurile judeţene din judeţul Alba, în anul 2012 
 
 

Tarif unitar 
[EURO] Nr. 

Crt. 
Denumire tarif Unitate de calcul 

An 2012 

1 
Eliberare aviz prealabil pentru transport cu mase şi/sau 
dimensiuni de gabarit depăşite, inclusiv traseu şi condiţii de 
parcurs 

 
Tarif / document 

 
28,50 

2 
Eliberare autorizaţie specială pentru transport cu mase 
şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, inclusiv traseu şi 
condiţii de parcurs 

 
Tarif / document 

42,00 

16,1   şi   20,0 0,0147 
20,1   şi   25,0 0,0164 
25,1   şi   30,0 0,0233 
30,1   şi   35,0 0,0249 
35,1   şi   40,0 0,0265 
40,1   şi   45,0 0.0319 
45,1   şi   50,0 0,0471 
50,1   şi   55,0 0,0637 
55,1   şi   60,0 0,0789 
60,1   şi   65,0 0,1038 
65,1   şi   70,0 0,1129 
70,1   şi   75,0 0,1220 
75,1   şi   80,0 0,1311 
80,1   şi   85,0 0,1440 
85,1   şi   90,0 0,1508 
90,1   şi   95,0 0,1569 
 95,1   şi  100,0 0,1630 

Greutate 
totală 
cuprinsă 
între 

Pentru fiecare 0,1-10,0 
tone peste 100,0 tone 

Tarif  x  greutate reală  x 
x  km 

0,0031 

0,1   şi   0,5 0,2019 
0,6   şi   1,0 0,3000 
1,1   şi   1,5 0,4400 
1,6   şi   2,0 0,8417 
2,1   şi   2,5 1,2789 
2,6   şi   3,0 1,8622 
3,1   şi   3,5 2,4794 

3,6   şi   4,0* 4,6192 
4,1   şi   4,5* 6,8252 
4,6   şi   5,0* 9,0307 
5,1   şi   5,5* 11,2588 
5,6   şi   6,0* 13,5080 

3 Depăşirea 
limitelor maxime 
admise 

Depăşire 
osia 
simplă 
cu 
 
 
 
 
 
 
 

Peste 6,0 tone* 

Tarif x km 

79,0192 



0,1   şi   1,0 0.3185 
1,1   şi   2,0 0,6118 
2,1   şi   3,0 0.9100 
3,1   şi   4,0 1,2206 
4,1   şi   5,0 1,6240 
5,1   şi   6,0 2,0287 

6,1   şi   7,0* 4,4244 
7,1   şi   8,0* 6,8738 
8,1   şi   9,0* 9,3788 
9,1   şi   10,0* 11,9377 

Depăşire 
osia 
dublă 
cu 
 
 

Peste 10,0 tone* 

Tarif x km 

128,8620 
Tarif unitar 

[EURO] 
Nr. 
Crt. 

Denumire tarif Unitate de calcul 
An 2012 

0,1   şi   1,0 0,4260 
1,1   şi   2,0 0,6179 
2,1   şi   3,0 1,0002 
3,1   şi   4,0 1,3803 
4,1   şi   5,0 1,7681 
5,1   şi   6,0 2,2278 
6,1   şi   7,0 2,7263 
7,1   şi   8,0* 5,3149 
8,1   şi   9,0* 7,9511 
9,1    şi   10,0* 10,6325 
10,1   şi   11,0* 13,3635 
11,1   şi   12,0* 16,1388 

Depăşire 
osia triplă 
cu 
 
 

Peste 12,0 tone* 

Tarif x km 
 

179,6858 
0,1   şi   1,0 0.0988 
1,0   şi   2,0 0,2383 
2,0   şi   3,5 0,4713 
3,5   şi   6,0 0,8438 
6,0   şi   9,0 1,4035 
9,0     şi   12,0 2,0550 
12,0  şi  15,0 2,8070 

Depăşire 
lungime 
cu 

Pentru fiecare 1,0 m peste 
15,0 m 

Tarif x km 

0,9357 

0,0   şi   0,5 0,3301 
0,5   şi   1,0 0,4713 
1,0   şi   1,5 0,9357 
1,5   şi   2,0 1,5872 
2,0   şi   2,5 2,5229 
2,5   şi   3,0 3,7427 
3,0   şi  3,5 7,4507 

3 
Depăşirea 
limitelor maxime 
admise 

Depăşire 
lăţime 
sau 
înălţime 
cu 

Pentru fiecare 0,5 m peste 
3,5 m 

Tarif x km 

0,9357 

4 Recântărire sau remăsurare gabarit Tarif / operaţie 22,10 

 
 
NOTĂ : 1* Autorizaţia Specială de Transport (AST) se eliberează fară discriminare, de 
administratorul drumurilor pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin 
ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi 
internelor. 
  

   2* AST este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul 
drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi tarifele datorate, document care permite 
efectuarea transportului cu vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau  dimensiunilor 



maxime admise şi este valabilă pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a 
vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice înscrise în aceasta, traseul, sensul, perioada 
şi caracteristicile autorizate înscrise în condiţii stabilite de administratorul drumului. 

 
3* AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule a căror 

încărcătură este indivizibilă şi depăşeşte masa totală maximă admisă, masele maxime 
admise pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi vehicule fără încărcătură, care depăşesc 
constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise. 

 
4* Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătură care, în scopul 

transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli 
nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care datorită dimensiunilor şi masei sale, nu 
poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat 
astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise.  

 
5*  Pentru vehiculele prevăzute la punctul  3*, masele maxime admise pe axe ce 

pot fi autorizate, pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu maximum: 
a)  3,5 tone pentru axa simplă; 
b)  6,0 tone pentru axa dublă (tandem); 
c)  7,0 tone pentru axa triplă (tridem); 
 
6* Se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care 

depăşesc masele pe axe prevăzute la punctul 5* daca se transportă mărfuri indivizibile 
pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului cu un alt vehicul 
care să respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate. 

 
7* Efectuarea transporturilor cu nerespectarea condiţiilor înscrise în AST 

privind numerele de înmatriculare sau înregistrare  a vehiculelor cu aceleaşi 
caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se 
consideră transport fără AST şi se sancţionează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  aşa cum prevede actul normativ şi constituie contravenţii la nerespectarea 
punctelor  prezentate mai sus. 

 
8*   Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate în 

România sau în alte state, pe drumurile judeţene din judeţul Alba care depăşesc masa 
totală maximă admisă, masele maxime admise pe axe şi/sau dimensiunile maxime 
admise  de gabarit prevăzute în anexele 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
9* Utilizatorii drumurilor judeţene care nu se conformează prevederilor 

prezentei hotărâri şi vor circula cu mijloace de transport care depăşesc masele totale   
maxime admise, masele maxime admise pe axe  şi/sau dimensiunile maxime admise de 
gabarit prevăzute de prevederile legale, iar cei care transportă mărfuri indivizibile  fără 
să plătească tarifele speciale de transport şi vor fi  găsiţi în urma controalelor efectuate 
de administratorul drumurilor judeţene împreună cu  poliţia rutieră, vor fi sancţionaţi 
contravenţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind  
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei 



Guvernului nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
        10* Delegatul administratorului drumurilor judeţene va întocmi şi elibera (avizul 
prealabil sau autorizaţia specială de transport prin aplicarea tarifelor la cursul leu/euro 
din ziua respectivă numai in cazul mărfurilor indivizibile) şi va întocmi proces verbal de 
contravenţie în urma controlului în trafic, pe baza documentelor ce însoţesc transportul 
dacă nu se respectă prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi anume 
transporturile care depăşesc masele totale  maxime admise, masele maxime admise pe 
axe şi/sau dimensiunile maxime admise de gabarit.  
   
      11* Delegatul administratorului drumurilor judeţene va întocmi şi elibera proces 
verbal de contravenţie în urma controlului în trafic, pe baza documentelor ce însoţesc 
transportul dacă nu se respectă prevederile din 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume transporturile care 
depăşesc masele totale  maxime admise, masele maxime admise pe axe şi/sau 
dimensiunile maxime admise de gabarit, pentru marfurile divizibile. 
  
     12* Vehiculele care transportă marfuri divizibile şi indivizibile se supun verificărilor 
prin cântărire echipajelor mobile de control şi autorizare a transporturilor rutiere cu 
denumirea E.M.C.A.T.R., dotate cu instalaţii de cântărire şi soft de prelucrare a datelor 
conforme cu legislaţia în vigoare şi montate de firma specializată şi autorizată în 
domeniu. 
 
     13* Refuzul transportatorilor de a se supune verificării prin cântărire a  vehiculelor 
aflate în trafic se sancţionează conform Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
transporturile care depăşesc masele totale  maxime admise, masele maxime admise pe 
axe  şi/sau dimensiunile maxime admise de gabarit. 
   
     14* Delegatul administratorului drumurilor judeţene va întocmi şi elibera proces 
verbal de contravenţie în urma controlului în trafic, pe baza documentelor ce însoţesc 
transportul dacă nu se respectă prevederile Hotărârii de Guvern nr.1373/2008 privind 
reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice 
din România având la bază Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 

  
 



ROMANIA                                                                                   Anexa nr. 7 
JUDEŢUL ALBA                                                                        la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN                                                          din 28.07.2011 
 
 
 
 

TARIFE   
judeţene pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2012 

 
 
a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene (tarifele nu includ   
T.V.A.) 
 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif 
Tarif 

(lei/mp/lună) 
An 2012 

 
 

1. 

Amplasare panou publicitar 
Suprafaţa minimă supusă tarifarii va fi suprafaţa 
rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a 
panoului la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur 

 
 
 

2,07 

2. 

Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă 
pentru desfacere produse alimentare şi 
nealimentare) 
Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, 
la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 
autovehiculelor în afara parţii carosabile 

1,25 

3. 

Accese la: 
Staţii de distribuţie carburanţi 
Hoteluri, moteluri, depozite,spaţii comerciale, 
show-room, etc. 
Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, 
din zona drumului pentru realizarea accesului cu 
racordarea simplă în intravilan, a benzilor de 
accelerare, de decelerare si stocaj pentru virarea la 
stânga. 

 
1,25 

 
 
b) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor judeţene (tarifele nu includ T.V.A.) 

 
Nr. 
crt. Denumire tarif UM 

Tarif 
2012 

1. Locuri de parcare ce deservesc obiective economice Lei/mp/lună 1,25 
2. 
2.1 
2.2 
 

Cabluri electrice telefonice, TV: 
Traversare aeriană 
Subtraversare 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
1,25 
1,65 

2.3 
2.3a 
2.3b 
2.3c 

Cablu subteran în lungul drumului judeţean: 
În ampriză în afara părţii carosabile 
Sub partea carosabilă 
În zona de siguranţă 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
1,65 
2,24 
1,12 



2.4.
24a 
24b 

Stâlpi – cablu aerian în lungul drumului judeţean: 
În ampriză în afara părţii carosabile 
În zona de siguranţă 

 
Lei/ buc/lună 
Lei/ buc/lună 

 
11,20 
5,60 

2.5 
2.5a 
2.5b 

Pe poduri  
În canale tehnice 
Ancorat de pod sau în alta soluţie decât în canal tehnic 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
11,20 
16,73 

3 
 
3.1 
3.2 

Conducte de apa canalizare, aburi şi alte produse 
neinflamabile : 
Traversare aeriană 
Subtraversare 

 
 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
 

1,66 
2,65 

3.3 
3.3a 
3.3b 
3.3c 

Conductă subterană în lungul drumului judeţean 
În ampriză, în afara părţii carosabile 
Sub partea carosabilă 
În zona de siguranţă 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
2,24 
2,78 
1,66 

3.4 
3.4a 
3.4b 

Conductă aeriană în lungul drumului judeţean: 
În ampriză  
În zona de siguranţă 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
8,37 
5,60 

3.5 
3.5a 
3.5b 

Pe poduri 
În canale tehnice 
Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
16,77 
22,36 

4. 
4.1 
4.2 

Conducte gaze, ţiţei, alte produse inflamabile: 
Traversare aeriană 
Subtraversare 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
5,60 
2,77 

4.3 
4.3a 
4.3b
4.3c 

Conductă subterană în lungul drumului judeţean: 
În ampriză în afara părţii carosabile 
Sub partea carosabilă 
În zona de siguranţa 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
2,77 
5,60 
2,24 

4.4 
4.4a 
4.4b 

Conductă aeriană în lungul drumului judeţean: 
În ampriză 
În zona de siguranţă 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
11,20 
8,37 

4.5 
4.5a 
4.5b 

Pe poduri 
În canale tehnice 
Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 
Lei/ml/lună 
Lei/ml/lună 

 
33,50 
55,86 

 
 
 
NOTĂ : Tarifele de acces pentru utilizarea suprafeţei din zona drumurilor se percep 
de către administratorul drumurilor judeţene persoanelor fizice şi juridice, după caz. 
 
 



ROMÂNIA                                                                                    Anexa nr. 8 
JUDEŢUL ALBA                                                                         la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                           din 28.07.2011 
 

 
 

 
 

TARIFE   
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi  a autorizaţiilor privind amplasarea şi 

accesul la drumul judeţean (tarifele nu includ TVA), în  anul 2012 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif 
Tarif 

(lei / buc.) 
An 2012 

 
 

1. 

Acord prealabil de amplasare şi acces la drum : 
 
1.1. fără constatare pe teren 
1.2. cu constatare pe teren 
a) cu mijloc de transport asigurat de către 

beneficiar 
b) cu mijloc de transport asigurat de 

administratorul drumului 

 
 
 

280,00 
358,00 

 
358+ tariful legal lei/km al 

mijlocului de transport 

2. 

Autorizaţie de amplasare şi acces la drum 
 
2.1. dacă s-a emis acord prealabil la care s-a încasat 
deja tariful pentru constatare pe teren, de include şi 
tariful de constatare pe teren, astfel : 
a)   cu mijloc de transport asigurat de către 

beneficiar 
b)   cu mijloc ce transport asigurat de    

administratorul  drumului 

 
 
 

134,00 
 
 

265,00 
 

224+ tariful legal lei/km al 
mijlocului de transport 

3. 

Pentru schimbări de soluţii, care comportă 
modificări ale planurilor din documentaţia 
prezentată de beneficiar (efectuate de către 
administratorul drumului) 

 
50,00 

4. 
Acord prealabil(autorizaţie) pentru persoane fizice 
(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii 
de gaze, apă, electricitate) 

86,00 

 
 
 
 
NOTĂ: Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei Tehnice 
şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona 
drumurilor şi podurilor de interes judeţean, contracte de utilizare. 
 



ROMANIA                                                                                    Anexa nr. 9 
JUDEŢUL ALBA                                                                         la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN                                                           din 28.07.2011 

 
 

 
 
 

TARIFE 
pentru activităţile prestate de Direcţia  Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu 

Alba, în anul 2012 
 
 

Nr. 
Crt. 

Lucrarea U.M. 
Tarif 

lei/UM 
An 2011 

Observaţii 

1. Stropit pomi cu UM-PK 
600 l 
apă 

150,00 -200,00 
Exclusiv TVA,  fără valoarea substanţei 
şi asistenţă tehnică 

2. 
Stropit pomi, culturi 
agricole şi erbicidări cu 
pompe de spate 

pompa 4,32 
Exclusiv TVA,  fără valoarea substanţei 
şi asistenţă tehnică 

3. 
Dezinsecţii, dezinfecţii şi 
deratizări 

mp 0,005-0,05 
Exclusiv TVA,  fără valoarea substanţei 
şi asistenţă tehnică 

4. 
Transport pesticide, apă 
şi produse agricole 

ora 25,00 Exclusiv TVA 

5. 
Asistentă tehnică şi 
distribuire pesticide 

- 1-200% Exclusiv TVA 

6. 
Asistenţă tehnică şi 
distribuire îngraşăminte 
chimice 

- 1-200% Exclusiv TVA 

7. 
Asistenţă şi distribuire 
seminţe 

- 1-200% Exclusiv TVA 

8. Gazare  mc 3,50-11,00 Exclusiv TVA şi fară valoarea substanţei 
 
 
 
 

NOTĂ : Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngraşăminte chimice şi seminţe vor fi stabilite 
de către directorul Directiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în funcţie de preţurile 
practicate de ceilalţi operatori economici de pe piaţă. 

 
 
 



ROMANIA                                                                                             Anexa nr. 10 
JUDEŢUL ALBA                                                                              la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     din 28.07.2011 
 
 
 
 
 
 

TARIFE 
 

pentru prestaţiile realizate de către Compartimentul transporturi, în domeniul serviciilor 
de transport public judeţean de persoane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în anul 2012 
 
 
 
 

Nr.crt. Prestaţia specifică 
Tarife 

An 2012 

 
1 

Eliberarea licenţei de traseu pentru 
transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale 

 
200 lei pentru o cursă 

( tarif pentru 3 ani) 
 

 
 

2 

Înlocuirea licenţei de traseu pentru 
transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale 
în cazul pierderii, deteriorării sau 
sustragerii acesteia 

150 lei pentru o cursă 
(tarif pentru 3 ani) 

 
 

3 

Înlocuirea licenţei de traseu pentru 
transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale 
ocazionată de eliberarea unei noi 
licențe de transport, de schimbarea 
denumirii operatorului de transport 
sau a adresei sediului social al 
acestuia 

20% din tariful iniţial 

 



ROMANIA Anexa nr.11 a

JUDETUL ALBA la Hotararea nr.

CONSILIUL JUDEŢEAN din 28.07.2011

1

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, 

numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, 

numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici 

eritrocitari*1)

                        14,00     

2 Numărătoare reticulocite*1)                           3,00     

3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)                         18,00     

4 VSH*1)                             3,00     

5 Timp de coagulare                            7,00     

6 Timp de sângerare                               6,00     

7 Timp Quick, activitate de  protrombină*1)                           7,00     

8 INR*1) (International Normalised Ratio)                           8,00     

9 APTT                          12,00     

10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))                           7,00     

11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)                           7,00     

12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)                           7,00     

13 Uree serică*1)                           6,00     

14 Acid uric seric*1)                            6,00     

15 Creatinină serică*1)**)                             6,00     

16 Calciu ionic seric*1)                           7,00     

17 Calciu seric total*1)                            5,00     

18 Magneziemie*1)                           5,00     

19 Sideremie*1)                           7,00     

20 Glicemie*1)                             6,00     

21 Colesterol seric total*1)                            6,00     

22 Trigliceride serice*1)                           7,00     

23

HDL colesterol (numai în HTA si obezitate si dislipidemii 

la copii*1))
                          8,00     

24
LDL (numai în HTA si obezitate si dislipidemii la copii*1))                           7,00     

25 Proteine totale serice*1)                           7,00     

26 TGO*1)                           6,00     

27 TGP*1)                           6,00     

28 Fosfatază alcalină*1)                           7,00     

29 Fibrinogenemie*1)                         13,00     

30 Gama GT                           8,00     

31 LDH                           9,00     

32 Bilirubină totală*1)                           6,00     

33 Bilirubină directă*1)                           6,00     

34 Electroforeza proteinelor serice*1)                         15,00     

35 Electroforeza lipidelor serice*1)                         16,00     

36 VDRL*1)                           6,00     

37 RPR*1)                            5,00     

38 Confirmare TPHA*1), *4)                           11,00     

39 Test Gutthrie                         11,00     

40 Determinare litiu                         11,00     

41 Hemoglobină glicozilată                           21,00     

42 ASLO*1)                         11,00     

43 Factor rheumatoid                           9,00     

44 Proteina C reactivă*1)                         10,00     

45 IgA, seric                         14,00     

46 IgE seric                         14,00     

47 IgM seric                          14,00     

       - Imunologie   

TARIFE 

practicate de serviciul paraclinic 

în anul 2012

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba

Nr 

Crt
Serviciul Paraclinic Tarif  2012 - lei -

   - Hematologie   

     - Biochimie   



Nr 

Crt
Serviciul Paraclinic Tarif  2012 - lei -

   - Hematologie   48 IgG seric                         14,00     

49 Imunofixare                            8,00     

50 Crioglobuline                           6,00     

51 Complement seric C3                         10,00     

52 Complement seric C4                         10,00     

53 Depistare Chlamydii                         18,00     

54 Depistare Helicobacter Pylori                         20,00     

55 Testare HIV (la gravidă*1))                         30,00     

56 TSH                         19,00     

57 FT4                           19,00     

58 Ag Hbe*2)                         52,00     

59 Ag HBs (screening)*2)                         29,00     

60 Anti-HAV IgM*2)                         38,00     

61 Anti-HBc*2)                         30,00     

62 Anti-Hbe*2)                         34,00     

63 Anti HCV*2)                         60,00     

64 STH cu stimulare                         27,00     

65 FSH                         22,00     

66 LH                         22,00     

67 Estradiol                         22,00     

68 Cortizol                         26,00     

69 Progesteron                         24,00     

70 Prolactină                          24,00     

71 PSA                         22,00     

72 Free PSA                         22,00     

73
Cultură*1) (inclusiv  antibiograma pentru culturi pozitive)                         16,00     

74 Cultură fungi                         16,00     

75 Examen microscopic colorat -  Ziehl Neelsen                         14,00     

76
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                         15,00     

77 Examen complet de urină  (sumar + sediment)*1)                           9,00     

78 Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen                         14,00     

79

Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi 

pozitive) 
                        16,00     

80 Determinare glucoză urinară*1)                           5,00     

81 Determinare proteine urinare*1)                           5,00     

82 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)                         12,00     

83

Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi 

pozitive)
                        21,00     

84 Examen microscopic nativ                           5,00     

85 Examen microscopic colorat                           6,00     

86
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                         15,00     

87
Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive)                         15,00     

88 Examen Babes- Papanicolau                         37,00     

89 Examen microscopic colorat                           6,00     

90
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                         19,00     

91

Cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru 

culturi pozitive) 
                        21,00     

92 Examen microscopic/frotiu                           6,00     

93
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)                         19,00     

94 Citodiagnostic lichid puncţie                         29,00     

95 Piesă prelucrată la parafină                         29,00     

     - Examinări histopatologice

    - Analize de urină 

     - Examene materii fecale 

    - Examene din secreţii vaginale

    - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi 

      - Examene spută     

        - Exudat faringian     

            - Examen lichid puncţie 



Nr 

Crt
Serviciul Paraclinic Tarif  2012 - lei -

   - Hematologie   

96
Bloc inclus la parafină cu  diagnostic histopatologic                         38,00     

97 Diagnostic histopatologic pe lamă                         17,00     

98 Examen histopatologic cu coloratii speciale                       116,00     

99 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină                         31,00     

100 Citodiagnostic secreţie vaginală                         31,00     

101 Citodiagnostic lichid de puncţie                         31,00     

102 Examen citohormonal                         28,00     

103 Examen imunohistochimice *)/SET                         89,00     

TOTAL LABORATOR



Anexa nr.11 n

la Hotărârea nr.

din 28.07.2011

lei 

Nr. 

Crt.
Denumire specialitate / serviciu Tarif  2012 

 RADIOLOGIE                                     

1 Radiografie craniană standard 1 incidenta                  12,00 

2 Radiografie craniană în proiecţie specială                  18,00 

3 Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri                  15,00 

4 Radiografie de membre                  15,00 

5

Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă de 

contrast
                 16,00 

6 Ex. Radiologic parti coloana dorsala                  20,00 

7 Ex. Radiologic parti coloana lombara, sacrata                  20,00 

8

Ex. radiologic coloana  vertebrală completă, mai puţin coloana 

cervicală
                 33,00 

9 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenta                  29,00 

10 Ex. radiologic torace ansamblu                  22,00 

11

Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/ 

Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui
                 25,00 

12

Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în 

cel puţin 2 planuri
                 16,00 

13

Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv 

radioscopie 
                 21,00 

14

Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul 

duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică
                 47,00 

15

Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la 

regiunea ileo-cecală, cu substanţa de contrast
                 72,00 

16

Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire  pe 

sonda duodenală 
                 83,00 

17 Ex. Radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare                  45,00 

18

Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de 

contrast nonionică
               250,00 

19

Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi 

oviductului 
               260,00 

20 CT craniu  fără substanţă de contrast                150,00 

21 CT regiune gât  fără substanţă de contrast nonionică                100,00 

22
CT regiune toracică fără  substanţă de contrast nonionică                200,00 

23 CT abdomen fără substanţă de contrast                200,00 

24 CT pelvis fără substanţă de  contrast                100,00 

25

CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast  nonionică / 

segment
               100,00 

26 CT membre/ membru  fără substanţă de contrast                100,00 

27 CT craniu nativ si cu substanţă de contrast nonionică                260,00 

TARIFE

practicate de secția de Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba 

în anul 2012

ROMANIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN



28
CT regiune gât nativ si cu substanţă de contrast nonionică                260,00 

29
CT regiune toracică nativ si cu substanţă de contrast nonionică                300,00 

30

CT abdomen nativ si cu substanţă de contrast (nonionică) 

adm. Intravenos
               300,00 

31

CT pelvis nativ si cu substanţă de  contrast (nonionică) adm. 

Intravenos
               300,00 

32

CT coloană vertebrală nativ si cu substanţă de contrast  

nonionică/segment
               300,00 

33

CT membre nativ si cu substanţă de contrast nonionică 

/segment
               300,00 

34 CT ureche interna                200,00 

35 Uro CT                250,00 

36 Angiografie CT membre                250,00 

37 Angiografie CT craniu                300,00 

38 Angiografie CT  regiune cervicala                300,00 

39 Angiografie CT  abdomen                300,00 

40 Angiografie CT pelvis                300,00 

41 Ecografie generală (abdomen +  pelvis)                  55,00 

42 Ecografie abdomen                  25,00 

43 Ecografie pelvis                  25,00 

44 Ecografie transfontanelara                  30,00 

45 Ecografie+ Doppler color                  95,00 

46 Ecografie de organ/articulatie/parti moi                  50,00 

47 Senologie imagistica-ecografie                  50,00 

48
Mamografie în 2 planuri / pentru un san

 30,00/pentru un 

san 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 o 
JUDETUL ALBA                  la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN       din 28.07.2011 

 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de ambulatoriu de specialitate 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2012 

 
 
 
      
- consultaţiile medicale la cerere (inclusiv pentru angajare)            30 lei. 
- fisa medicală pentru obţinerea permisului de conducere auto se taxează 
astfel : 

- numar examinari       6 x 15 lei / examinare 
-fişa medicală pentru obtierea permisului de port armă se va taxa astfel : 
 -numar examinari        7 x 15 lei / examinare 

-fisa medicală pentru plecarea în strainatate 
 -numar consultatii          x 15 lei / consultaţie 
-certificate medicale prenupţiale se vor taxa astfel : 
 -Ex. V.D.R.L.    5  lei 
 -Ex. psihologic            10 lei 
 -Taxa eliberare   10 lei 
 Total              25 lei 
-fişa medicală pentru angajare : 

- Ex. radiologie torace şi organe ale toracelui               25 lei 
- Numar de examinari recomandate de medicul     x  10 lei 

            de medicina muncii 
- Taxa de eliberare                      10 lei  

-taxă căsătorie pentru străini                                      100 lei 
  
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 b 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Cardiologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2012 

 
 
 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif - lei - 

 CARDIOLOGIE   
1 Examen EKG (efectuare) 

 
15 

2 Interpretare EKG continuu  
(24 ore, Holter) 
 

20 

3 Interpretare  Holter TA 
 

15 

4 Oscilometrie 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 c 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Chirurgie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2012 

 
 
        
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei - 

 CHIRURGIE  
1 Panaritiu 30 
2 Flegmoanelor superficiale mana fara 

limfagita 
30 

3 Flogmoanelor loja tenara, hipotenara 
comisurale tenosinovitelor 

40 

4 Abcesului de parti moi 40 
5 Abcesului pilomidal 40 
6 Furuncului 30 
7 Furuncului antracoid, furunculozei 30 
8 Hidrosadenitei 30 
9 Seromului posttraumatic 30 

10 Arsuri termice <10% 30 
11 Leziunilor externe prin agenti chimici 

<10% 
30 

12 Hematomului 30 
13 Plagilor taiate superficiale 25 
14 Degeraturilor (gr.1 si gr 2) 30 
15 Flebopatiilor varicoase superficiale, 

ruptura pachet varicos 
40 

16 Adenoflegnionului 40 
17 Supuratiilor postoperatorii 25 
18 Consultatia, tratamentul si ingrijirea 

piciorului diabetic (polinevrita, 
supuratii,microangiopatie) 

40 

19 Afectiuni mamare superficiale 30 
20 Supuratii mamare profunde 40 
21 Granulomului ombilical 30 



22 Abcesului perianal 40 
23 Fimozei (decalotarea ,debridarea) 20 
24 Tumori mici,chisturilor dermoide 

sebacee, lipoamelor  neinfectate  
40 

25 Recoltarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie 

15 

26 Toaleta plagii, pansament 10 
27 Extragere fire  10 
28 Punctie postmastectomie  10 
29 Ablatie unghiala 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 d 
JUDETUL ALBA               la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Dermatologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgentă Alba  
în anul 2012 

 
 
 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif - lei -  
 DERMATOLOGIE   

1 Electrochirurgia /electrocauterizarea 
tumorilor cutanate /leziune 
 

15 

2 Recoltarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie 
 

15 

3 Tratamentul chirurgical al leziunilor 
cutanate (anestezia, excizie, sutura –
inclusiv indepartarea firelor, 
pansament) 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 e 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Gastroenterologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2012 

 
 
 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif - lei - 

 GASTROENTEROLOGIE  
1 Polipectomie endoscopica gastrica 

 
45 

 
2 Polipectomie endoscopica 

rectosigmoidiana 
 

 
45 

3 Polipectomie endodcopica colonica 
 

65 

4 Colonoscopie diagnostica 
 

50 

5 Bandare varice esofagiene 
 

40 

6 Extractie endoscopica corpri straini 
 

50 

7 Endoscopie digestiva superioara 
diagnostica (esofag, stomac, duoden) 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 f 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Nefrologie  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2012 

 
 
 
 

Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei -  
 NEFROLOGIE  

1 Examen electrocardiograf (efectuare) 
 

15 

2 Administrare intravenoasa de 
medicamente 
 

5 

3 Recoltarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie  
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA                                                           Anexa nr.11 g 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Ginecologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2012 

 
 

 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei  

 GINECOLOGIE  
1 Manevre de mica chirugie pentru 

abces si/sau chist vaginal sau 
Bartholin cu marsupializare, polipi 
,vegetatii vulva vagin, col 
 

50 

2 Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz 
 

10 

3 Recolatarea pentru test BABES 
PAPANICOLAU 
 

10 

4 Extractie de corpi straini (DIU) 
 

30 

5 Recolatarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie 
 

15 

6 Montare DIU 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 h 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 

 
TARIFE 

practicate de secţia de Otorinolaringologie 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

în anul 2012 
 
 
 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei - 

 OTORINOLARINGOLOGIE   
1 Tratament chirurgical colectie: sept 

flegmon, periamigdalian, furuncul 
CAE 
 

25 

2 Extractie corpi straini 
 

15 

3 Tamponament anterior 
 

20 

4 Recolatarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie 
 

15 

5 Cura chirurgicala a othematomului 
 

20 

6 Audiometrie la casti sau in camp liber 
vocala  sau tonala 
 

10 

7 Tratament chirurgical al 
traumatismelor ORL 
 

30 

8 Electrocauterizare sau cauterizarea 
mucoasei nazale 

20 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 i 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 

 
TARIFE 

practicate de secţia de Ortopedie 
 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  

în anul 2012 
 
 
 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei-  

 ORTOPEDIE 
 

 

1 Luxatie, entorsei sau fracturii 
antebratului  pumnului, gleznei , 
oaselor carpiene metacarpiene , 
tarsiene ,metatarsiene ,falange 

25 

2 Entorsei sau luxatiei, patelei umarului, 
disjunctiei acromio-claviculara, 
fracturii gambei , coastelor, 
claviculei,humerusului, scapulei , 
rupturii tendoanelor  mari (achilian, 
bicipital, cvadricipital), leziuni de 
menisc, instabilitatea acuta de 
genunchi, ruptura musculara  

25 

3 Fracturii femurului : luxatiei, entorsei, 
fracturii de gamba  cu aparat 
crurepedios, tratamentul scoliazei 
cifozei, spondilolostezisului, rupturii 
musculare 

35 

4 Consultatia si tratamentul unei infectii 
osoase (osteomielita, osteita) la 
falange 

15 

5 Consultatii de control postoperatorii 
ale unei tuberculoze osteoarticulare 

15 

6 Consultatie, examen diagnostic si 
tratament in displazia luxanta a 
soldului in primele 6 luni  

30 

7 Consultatia si tratamentul piciorului 
strimb congenital in primele 3 luni 

15 



8 Consultatia si tratamentul la copii cu 
genu valgum, genu varum, picior plat 
valg  

15 

9 Consultatia si tratamentul plagilor 
contuze ale membrelor, postraumatice, 
hematom, serom, edem, resturi de 
bont 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMANIA                                                           Anexa nr.11 j 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Reumatologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
în anul 2012  

 
 
 
 

 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei -  

 REUMATOLOGIE 
 

 

1 Infiltratii peridurale  
 

15 

2 Efectuarea densimetriei oasoase 
(ultrasunete) 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 k 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 

 
TARIFE 

practicate de secţia de Urologie 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

în anul 2012 
 

 
 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei -  

 UROLOGIE 
 

 

1 Dilatatia stricturii uretrale 10 
2 Cateterismul uretrovezical a demeure 

pentru retentie completa de urina 
10 

3 Administrarea intravenoasa de 
medicamente 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMANIA                                                           Anexa nr.11 l 
JUDETUL ALBA              la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 

 
TARIFE 

practicate de sectia de Medicina interna- geriatrie si  gerontologie 
din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba 

în anul 2012 
 
 
 
 

Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei -  
 MEDICINA INTERNA –

GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 
 

1 Administrarea intravenoasa de 
medicamente 

5 

2 Examen electrocardiograf (efectuare) 15 
3 Oscilometrie 10 
4 Spirometrie 20 
5 Aerosol/caz 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMANIA                                                                     Anexa nr.11 m 
JUDETUL ALBA               la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDETEAN       din 28.07.2011 
 
 
 
 

 
TARIFE 

practicate de secţia de Oftamologie 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

în anul 2012 
 
 
 

 
Nr.crt Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei - 

 OFTALMOLOGIE  
1 Biomicroscopia, gonioscopia , 

oftalmoscopia  
 

20 

2 Determinarea refractiei (skiascopie , 
refractometrie, astigmometrie) 
 

20 

3 Explorarea functiei binoculare , 
examen diplopie 
 

20 

4 Extractia corpilor straini 
 

30 

5 Injectarea subconjuctivala , 
retrobulbara de medicamente 
 

30 

6 Recoltarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie 
 

15 

 
 
 
 

 
 



ROMANIA          Anexa nr.12

JUDEŢUL ALBA la Hotărârea nr.   

CONSILIUL JUDEŢEAN             din 28.07.2011

2 Examen citologic al frotiului sanguin 17,35

3 VSH*1 2,45

4 Timp Quick ,activitate de protrombina*1 6,70

5 Uree serica*1 5,40

6 Creatinina serica*1 5,50

7 Calciu seric total*1 5,00

8 Magneziemie*1 5,00

9 Glicemie*1 5,35

10 Colesterol seric total*1 5,35

11 Trigliceride serice*1 6,50

12 Proteine totale serice*1 6,50

13 TGO*1 5,40

14 TGP*1 5,40

15 Fosfataza alcalina*1 7,20

16 Gama GT 7,45

17 Bilirubina totala*1 5,40

18 Bilirubina directa*1 5,40

22 Dozare glucoza urinara*1 5,00

23 Dozare proteine urinare*1 5,00

25 Examen microscopie/frotiu 4,50

Cultura,cultura germeni anaerobi 

(inclusiv antibiograma pentru culturi 

pozitive)

Cultura(inclusiv antibiograma pentru 

culturi pozitive)

24

26

15,40

15,40

15,40

8,70

15,40

19

20

21

Cultura*1(inclusiv antibiograma pentru 

culturi pozitive)
Examen complet de urina 

(sumar+sediment)*1
Urocultura*1(inclusiv antibiograma  

pentru culturi pozitive)

TARIFE

pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

13,00

Nr crt Serviciul paraclinic Tarif - lei -

1

în anul 2012

Hemoleucograma completa, 

hemoglobina, hematocrit, numaratoare 

eritrocite, numeratoare leucocite, 

numeratoare trombocite, numeratoare 

reticulocite, formula leucocitare, indici 

eritrocitari



28 EKG*1 20,00

29 Spirometrie 11,00

Ex.radiologic torace si organe ale 

toracelui*1

Spirograma+test farmacodinamic 

bronhomotor

27

30

24,50

15,00



ROMANIA                                                                              Anexa nr.13 
JUDEŢUL ALBA                       la Hotararea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN                           din 28.07.2011 

 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet în specialitatea – 

pneumologie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
în anul 2012 

 
 
      
 

lei 
Nr. crt. Denumire specialitate / Serviciu Tarif 

- lei - 

1 Consultaţii medicale la cerere medic 

specialist 

20 

2 Consultaţii medicale la cerere medic primar 25 

 



ROMANIA                                                                                           Anexa nr. 14 
JUDEŢUL ALBA                                                                                la Hotărârea nr. 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                  din 28.07.2011 
 
 
 

 
TARIFE 

pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Alba,  
în anul 2012 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Servicii Tarif 
– lei - 

1 Elaborare proiecte prin: 
                                  FEADR          Măsura 141 
 
                                                         Măsura 112 
 
                                 Alte măsuri > 25.000 Euro 

 
 
300 lei / proiect 
 
2% din valoarea proiectului 
 
2% din valoarea proiectului 
 

2 *Organizare de cursuri de calificare – 
autorizate prin Ministerul Muncii și Ministerul 
Educației 

 
350 lei / curs 

 
  
 
 
 * NOTĂ : Tarifele se încasează astfel: 
 
   - 40% la deschiderea cursului 
   - 60% la finalizarea cursului 


