
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, cu modificările si completările ulterioare 

 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iulie 2013. 
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, cu modificările si completările 
ulterioare; 

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

-Raportul de specialitate nr. 11282/19.07.2013 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 141 din data de 19.07.2013; 

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; 
- 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 comun nr. 423/191/2013 al Ministerului Sănătătii si Casei Nationale de 
Asigurări de Sănătate, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a 
Contractului – cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014; 

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 si completarea anexei nr. 12 ”Tarife pentru serviciile 
paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2013” la Hotărârea 



Consiliului Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012,  urmând să aibă continutul prevăzut în anexa la 
prezenta hotărâre. 

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; 
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud; 
 
 
 
 
 

       PREŞEDINTE 
             Ion Dumitrel 
 

                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29.07.2013 
Nr. 137 



ROMÂNIA                                                                                            Anexa nr. 12
JUDEŢUL ALBA                                                                            la  Hotărârea nr. 137 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                    din 29.07.2013

TARIFE
pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

în anul 2013

Nr. crt. Denumirea analizei Tarif         
- lei -

1

Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, 
număratoare eritrocite, număratoare leucocite, număratoare 
trombocite, număratoare reticulocite, formula leucocitare, indici 
eritrocitari

13,00

2 Examen citologic al frotiului sanguin 17,35
3 VSH*1 2,45
4 Timp Quick ,activitate de protrombina*1 7,00
5 Raport protrombinic (INR) 8,00
6 Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT) 12,00
7 Uree serica*1 5,40
8 Creatinina serica*1 5,50
9 Calciu seric total*1 5,00
10 Magneziemie*1 5,00
11 Glicemie*1 5,35
12 Colesterol seric total*1 5,35
13 Trigliceride serice*1 6,50
14 Proteine totale serice*1 6,50
15 TGO*1 5,40
16 TGP*1 5,40
17 Fosfataza alcalina*1 7,20
18 Gama GT 7,45
19 Bilirubina totala*1 5,40
20 Bilirubina directa*1 5,40
21 Cultura*1(inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,40
22 Examen complet de urina (sumar+sediment)*1 8,70
23 Urocultura*1(inclusiv antibiograma  pentru culturi pozitive) 15,40
24 Dozare glucoza urinara*1 5,00
25 Dozare proteine urinare*1 5,00

26
Cultura,cultura germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru 
culturi pozitive) 15,40

27 Examen microscopie/frotiu 4,50
28 Cultura(inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,40
29 Ex.radiologic torace şi organe ale toracelui*1 24,50
30 EKG*1 20,00
31 Spirometrie 11,00
32 Spirograma+test farmacodinamic bronhomotor 15,00
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