
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 
2013 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 decembrie 2012. 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2013; 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 142/23.08.2012 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 
judeţului Alba, în anul 2013, initiat de Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion 
Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 16439/13.12.2012 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 234 din data de 13.12.2012; 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 ”Dezvoltare economică, bugete, 

strategii”; 
Având în vedere: 
- 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 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

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

republicată, cu modificările şi 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1723/2011 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2012 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 aprobă modificarea anexelor nr. 11e ”Tarife practicate de Sectia de 
Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba în anul 2013”, nr. 11g ”Tarife 
practicate de Sectia de Ginecologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba în anul 2013” 



si nr. 11n ”Tarife practicate de Sectia de Radiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă 
Alba în anul 2013”, urmând să aibă continutul prevăzut în anexele la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă completarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
142/23.08.2012, în sensul că se introduc anexele nr. 11s ”Tarife pentru investigatii de medicină 
sportivă din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba în anul 2013” si nr. 11t ”Tarife pentru 
investigatii de alergologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba”, urmând să aibă 
continutul prevăzut în anexele la prezenta hotărâre. 

Art.3 Tarifele prevăzute în anexele nr. 11e ”Tarife practicate de Sectia de 
Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba în anul 2013”,  nr. 11g ”Tarife 
practicate de Sectia de Ginecologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba în anul 
2013”, nr. 11n ”Tarife practicate de Sectia de Radiologie din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgentă Alba în anul 2013”, nr. 11s ”Tarife pentru investigatii de medicină sportivă din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgentă Alba în anul 2013” si nr. 11t ”Tarife pentru investigatii de 
alergologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alba”, se încasează si se fac venit la 
bugetul Spitalului Judetean de Urgentă Alba. 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va aduce 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; 
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete; 
- Spitalului Judetean de Urgentă Alba Iulia. 
 

 

 

          PREŞEDINTE 
           Ion Dumitrel  
 
 
 
 
 

                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                              Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27.12.2012 
Nr. 219 



ROMÂNIA                                                             Anexa nr. 11 e 
JUDEȚUL ALBA               la Hotărârea  nr. 219  
CONSILIUL JUDEȚEAN          din 27.12.2012 
 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Gastroenterologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2013 

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

 GASTROENTEROLOGIE  
1 Polipectomie endoscopică gastrică 

 
45 

 
2 Polipectomie endoscopică 

rectosigmoidiană 
 

 
45 

3 Polipectomie endoscopică colonică 
 

65 

4 Colonoscopie diagnostică 
 

50 

5 Bandare varice esofagiene 
 

40 

6 Extracție endoscopică corpi străini 50 
7 Extracție digestivă superioară 

(Gastroscopie) 
 

150 

8 Endoscopie digestivă inferioară 
(Colonoscopie) 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROMÂNIA                                                         Anexa nr. 11 g 
JUDETUL ALBA           la Hotărârea  nr. 219 
CONSILIUL JUDETEAN      din 27.12.2012 
 
 
 
 

TARIFE 
practicate de secţia de Ginecologie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2013 

 
 

 
Nr. crt. Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei  
 GINECOLOGIE  

1 Manevre de mică chirugie pentru 
abces și/sau chist vaginal sau 
Bartholin cu marsupializare, polipi, 
vegetaţii vulva vagin, col 

50 

2 Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz 10 
3 Recolatarea pentru test BABES 

PAPANICOLAU 
10 

4 Extracţie de corpi straini (DIU) 30 
5 Recolatarea unui produs patologic sau 

material pentru biopsie 
15 

6 Montare DIU 100 
7 Taxă monitorizare parturienta și făt 100 
8 Avort la cerere cu anestezie locală 200 
9 Avort la cerere cu anestezie generală 250 
10 Internare pentru sterilizare 

chirurgicală la cerere/zi 
260 

11 Îndepărtarea altor dispozitive din 
tractul genital 

50 

12 Servicii hoteliere superioare la rezerva 
cu 2 paturi/pat/zi 

25 

13 Nașterea prin operație cezariană la 
cerere 

400 

 
 
 
 
 
   
 



ROMÂNIA                                                         Anexa nr. 11 s 
JUDETUL ALBA         la Hotărârea  nr. 219 
CONSILIUL JUDETEAN      din 27.12.2012 
 
 
 
 
 

TARIFE 
Pentru investigatii de medicina sportivă  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2013 

 
 
 

 
Nr. crt. Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei  
 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ  

1 Consultatie medicina sportivă 
preventivă (necesară participării la 
competitii sportive) si/sau curative 
(boli, accidentări, scutiri) 

15 

 
 
 
 
   
 



ROMÂNIA                                                         Anexa nr. 11 t 
JUDETUL ALBA           la Hotărârea  nr. 219 
CONSILIUL JUDETEAN      din 27.12.2012 
 
 
 
 
 

TARIFE 
Pentru investigatii de alergologie  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba  
în anul 2013 

 
 
 

 
Nr. crt. Denumire specialitate /serviciu Tarif – lei  
 CABINET ALERGOLOGIE  

1 Testare set standard de alergeni 100 
2 Testare anestezice stomatologice 50 
3 Testare epicutane (substante chimice, 

medicamente, etc.) 
30 

 
 
 
 
   
 



ROMÂNIA        Anexa nr. 11 n
JUDEŢUL ALBA   la Hotărârea nr. 219
CONSILIUL JUDEŢEAN        din 27.12.2012    

          

TARIFE

practicate de secția de Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba 
în anul 2013

lei 
Nr. 
crt. Denumire specialitate / serviciu Tarif  2013 

 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                        16,00 
4 Ex. radiologic bazin                        16,00 
5 Radiografie de membre                        15,00 

6
Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă 
de contrast                        16,00 

7 Ex. radiologic părţi coloană dorsală                        20,00 
8 Ex. radiologic părţi coloană lombară, sacrată                        20,00 

9
Ex. radiologic coloană  vertebrală completă, mai puţin 
coloana cervicală                        33,00 

10 Ex. radiologic coloană cervicală 1 incidenta                        29,00 
11 Ex. radiologic torace ansamblu                        25,00 

12
Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe 
planuri/Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui                        25,00 

13
Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în
cel puţin 2 planuri

                        16,00 

14
Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv 
radioscopie                        21,00 

15
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul 
duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică                        47,00 

16
Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la 
regiunea ileo-cecală, cu substanţa de contrast                        72,00 

17
Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire  pe 
sonda duodenală                        83,00 

18 Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare                        45,00 

19
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă 
de contrast nonionică                      250,00 

20
Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului 
şi oviductului                      260,00 

21 CT craniu  fără substanţă de contrast                      150,00 
22 CT regiune gât  fără substanţă de contrast nonionică                      100,00 

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

24 CT abdomen fără substanţă de contrast                      200,00 
25 CT pelvis fără substanţă de  contrast                      100,00 

26
CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast  nonionică 
/ segment                      100,00 

27 CT membre/membru  fără substanţă de contrast                      100,00 
28 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast nonionică                      260,00 



29 CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast nonionică                      260,00 

30
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 
nonionică                      300,00 

31
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) 
adm. intravenos                      300,00 

32
CT pelvis nativ şi cu substanţă de  contrast (nonionică) adm. 
intravenos                      300,00 

33
CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast  
nonionică/segment                      300,00 

34
CT membre nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 
/segment                      300,00 

35 CT ureche internă                      200,00 
36 Uro CT                      250,00 
37 Angiografie CT membre                      250,00 
38 Angiografie CT craniu                      300,00 
39 Angiografie CT  regiune cervicală                      300,00 
40 Angiografie CT  abdomen                      300,00 
41 Angiografie CT pelvis                      300,00 
42 RMN cranio cerebral nativ                      350,00 

43
RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, etc) 
nativ                      350,00 

44 RMN abdominal nativ                      350,00 
45 RMN pelvin nativ                      350,00 

46 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă, etc.                      350,00 

47 RMN umăr nativ                      350,00 
48 RMN sân nativ                      350,00 
49 RMN umăr nativ şi cu substanță de contrast                      550,00 
50 RMN sân nativ şi cu substanță de contrast                      550,00 
51 RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast                      550,00 

52
RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, etc) 
nativ și cu substanță de contrast                      550,00 

53 RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast                      550,00 

54
RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă, etc. 
cu substanță de contrast                      550,00 

55 RMN cord substantă de contrast                      550,00 
56 Uro RMN cu substanță de contrast                      625,00 
57 Angiografie RMN trunchiuri supraaortice                      300,00 
58 Angiografia RMN artere renale sau aorta                      300,00 
59 Angiografia RMN/segment craniu, abdomen, pelvis, etc.                      450,00 
60 Angiografie carotidiană cu substanță de contrast                      360,00 
61 Ecografie generală (abdomen + pelvis)                        55,00 
62 Ecografie abdomen                        25,00 
63 Ecografie pelvis                        25,00 
64 Ecografie endocrină                        70,00 
65 Ecografie transfontanelara                        30,00 
66 Ecografie + Doppler color                        95,00 
67 Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi                        50,00 
68 Senologie imagistică-ecografie                        50,00 
69 Ecocardiografie                      100,00 
70 Ecocardiografie transesofagiană                      170,00 

71 Mamografie în 2 planuri / pentru un san 30,00/pentru un sân 
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