
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea 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, cu modificările si 

completările ulterioare 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 aprilie 2013. 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea 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 cu modificările si completările ulterioare; 

-Proiectul de hotărâre pentru modificarea 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, cu modificările si completările ulterioare, initiat de Presedintele Consiliului 
Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

-Raportul de specialitate nr. 5431/17.04.2013 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 74 din data de 17.04.2013; 

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, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta 

si actele de identificare ale cetătenilor români, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

-Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările si completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare; 

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

-Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si 
completările ulterioare; 

-Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate 
ale cetatenilor români; 

-Hotărârea de Guvern nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând 
cu anul 2013; 

-Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr. 311/2003, republicată, cu modificările si 
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; 

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. I: Se aprobă modificarea 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, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează: 

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 ”Taxe pentru activitătile de stare civilă 
prestate de către Directia Publică Comunitară de Evidentă a Persoanelor Alba, în anul 2013”, 
urmând să aibă continutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 ”Taxe si tarife percepute de unele institutii de 
cultură judetene, în anul 2013”, urmând să aibă continutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3: Taxele pentru activitătile de stare civilă prestate de către Directia Publică 
Comunitară de Evidentă a Persoanelor Alba, se încasează si se fac venit venit la Directia Publică 
Comunitară de Evidentă a Persoanelor Alba iar taxele si tarifele percepute de Muzeul National al 
Unirii Alba Iulia, se încasează si se fac venit venit la Muzeul national al Unirii Alba Iulia. 

 

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; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
- Directiei Dezvoltare si Bugete; 
- Muzeului National al Unirii Alba Iulia; 
- Directia Publică Comunitară de Evidentă a Persoanelor Alba. 

      
 
 
 
  PREŞEDINTE 
             Ion Dumitrel 
 
 
                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                              Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 25.04. 2013 
Nr. 80 
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TAXE  

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară  
de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2013 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxa (lei) 

An 2013 

1 
Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul 

național de evidenţă  
lei/persoană 4,00 

2 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

furnizare date 
lei/act 5,00 

3 Carte de identitate lei/act 7,00 

4 Carte de identitate provizorie lei/act 1,00 

5 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

eliberare carte de identitate 
lei/act 5,00 

6 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

eliberare carte de identitate provizorie 
lei/act 5,00 

7 
Taxă extrajudiciară de timbru pentru 

stabilirea reședinței 
lei/act 5,00 
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TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de unele instituţii de cultură judeţene, în anul 2013 
 
 
 
 
 

II. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 
          

Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE Tarif/Taxă (lei) 

2013 
1 Tarif vizitare expoziţii permanente / temporare  

1.1 -pentru elevi, studenţi, pensionari                    4,00 lei 
1.2 -pentru adulţi 8,00 lei 
2 Tarif expertize bunuri culturale, mobile (obiect)  25-500 lei 
3 Tarif Arheologie - descărcare sarcină arheologică 22 lei/ora 
4 Tarif restaurare carte veche 18 lei/ora 
5 Tarif restaurare ceramică, metale, sticlă 23 lei/ora 
6 Tarif restaurare textile 19 lei/ora 
7 Tarif conservare 20 lei/ora 
8 Tarif documentare și tehnoredactare 19 lei/ora 
9 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 20 % 
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 

 
 
 


	ROMÂNIA 
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE

	Anexa nr. 3 evidenta.pdf
	ROMÂNIA                  Anexa nr. 3
	JUDEŢUL ALBA                                                                                                la Hotărârea  nr. 80

	CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        din 25.04.2013
	TAXE 

	Anexa nr. 5 muzeu.pdf
	II. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia


