
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/26.09.2014 

privind  stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2015, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 iunie 2015. 

Luând în dezbatere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 7 al  

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/26.09.2014 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare; 

-Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 7 al  Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 156/26.09.2014 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al judeţului Alba, în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, initiat de 

presedintele Consiliului Judetean Alba, d-nul Ion Dumitrel; 

-Raportul de specialitate nr. 10388/05.06.2015 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la proiectul 

de hotărâre înregistrat sub nr. 115 din data de 05.06.2015; 

Văzând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 „Dezvoltare economica, bugete, stategii”; 

Adresa nr. 187/14.05.2015 a Camerei Agricole Judeţene Alba, înregistrată în Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 8939/15.05.2015; 

Nota nr. 187356/24.02.2015 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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; 

-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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 

Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

-Hotărârea Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013; 

-Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, 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 şi completarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

156/26.09.2014 privind  stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului 

Alba, în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 



1. La art. 7, Anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană 

Alba, în anul 2015” se modifică, se completează şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 13 la 

prezenta hotărâre. 

2. La art. 7 după alineatul 1 se introduce un nou alineat alin. (2), cu următorul cuprins:          

“(2) Se aprobă devizul estimativ de amenajament pastoral calculat pentru o suprafaţă de 

100 ha., potrivit anexei nr. 13a parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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;      

  - Direcției Dezvoltare și Bugete;       

  - Camerei Agricole Judeţene Alba. 

      

 

 

 

  p. PREŞEDINTE 

             Cucui Alin Florin  

 

                                                                                                               CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                     Potopea Dana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 09 iunie 2015 

Nr. 107 



ROMÂNIA                                                                                      Anexa nr. 13 

JUDEŢUL ALBA                                                                      la hotărârea nr. 107 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                            din 09.06.2015 

 

TARIFE 

pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Alba, 

în anul 2015 

 

 

Nr. 

crt. 
Servicii 

Tarif 

- lei - 

1 Elaborarea de proiecte  finanțate prin  Programul Național 

de Dezvoltare  Rurală 2014 – 2020: 

Măsura 6 

               -Sub-măsura  6.1 

               -Sub-măsura  6.3 

               -Alte măsuri  

 

 

 

2% din valoarea proiectului 

500,00 

2% din valoarea proiectului 

2 Organizarea de * cursuri de calificare profesională, prin 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 

 

400,00/curs 

3 Întocmirea de cereri de plată la proiectele finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală:                            

Măsura 6   

                -Sub-măsura  6.1 

                        -Tranșa I 

                        -Tranșa II 

                 -Sub-măsura 6.3 

                        -Anul I 

                        -Anii II-V 

 

 

 

 

200,00  

350,00  

 

150,00    

250,00                                                                                           

4 Elaborarea de proiecte tehnice privind înființarea plantațiilor 

de pomi și arbuști fructiferi, sere, solarii 
500,00 

5 Modificare plan de afaceri 200,00 

6 Modificare decizie de finanțare 50,00 

7 Întocmire caiet de sarcini produse tradiționale  300,00  

8 Elaborare proiect amenajament pastoral 

- Pentru suprafeţe până la 1000 ha  

- Pentru fiecare ha peste suprafaţa de 1000 ha. În 

funcţie de gradul de dispersare a parcelelor 

 

20,00  lei/ha 

10-15 lei lei/ha 

9 Realizare de cursuri formare profesională pentru beneficiarii 

măsurii 141 – spijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă 

200,00 lei/cursant 

  

*NOTĂ : Tarifele se încasează astfel: 

  - 40% la deschiderea cursului 

  - 60% la finalizarea acestuia 



CONSILIUL JUDETEAN 

1

Colectarea datelor si 

documentaţiilor, a actelor de 

proprietate

ore 8 11,9 95,2 95,2

2
Stabilirea suprafeţelor si a 

porţiunilor care compun pajiştea
ore 10 11,9 119 119

3
Descrierea situaţiei geografice si 

topografice a pajiştii
ore 10 11,9 119 119

4 Descrierea solurilor - documentaţie ore 8 11,9 95,2 95,2

5 Descrierea florei - documentaţie ore 8 11,9 95,2 95,2

6
Stabilirea situaţiei porţiunilor de 

pasune oprite de la pasunat
ore 4 11,9 47,6 47,6

7
Stabilirea parametrilor: capacitatea 

de pasunat, perioada  de  pasunat, 

căi de acces

ore 10 11,9 119 119

8
Stabilirea locurilor de adăpat si 

adăpost
ore 4 11,9 47,6 47,6

9

Împărţirea pajiştilor pe unităţi de 

exploatare si tarlale pentru diferite 

specii

ore 14 11,9 166,6 166,6

10

Stabilirea lucrărilor pentru 

intretinerea si creşterea fertilităţii 

solurilor

ore 8 11,9 95,2 95,2

11
Stabilirea lucrărilor de îmbunătăţire 

anuala si pe termen lung
ore 8 11,9 95,2 95,2

12 Stabilirea lucrărilor tehnice si instalaţii ore 8 11,9 95,2 95,2

13

Stabilirea calendarului lucrărilor  pe 

pajişte în acord cu legislaţia in 

vigoare

ore 10 11,9 119 119

14
Elaborarea regulamentelor de 

utilizare si gestionare a pajiştilor
ore 4 11,9 47,6 47,6

15
Deplasare  pe teren pentru stabilire 

lucrări în diverse  UAT
ore 6 11,9 71,4 71,4

16 Hărti, fotografii 50 50

17 Hârtie de scris A4 top 1 12 12 12

18 Toner 50 50

19 Legat proiect buc 2 25 50 50

20 Alte cheltuieli materiale 88,7 88,7

Total * * * 1.428,00 250,70 1.678,70

Total cheltuieli directe 1.678,70

21 CAS 15,8% 225,62

22 SOMAJ 0,5% 7,14

23 CASS 5,2% 74,26

24 Fond de risc 0,15% 2,14

25 Fond concediu boala 0,85% 12,14

Total cheltuieli indirecte 321,30

TOTAL GENERAL 2.000,00

Notă: Pretul  de 20 lei/ha este stabilit pentru proiect pâna la 1000 ha.

Pentru fiecare ha în plus, în functie de configuratia terenului se aplica între 10 - 15 lei/ha

Cheltuieli 

totale

DEVIZ ESTIMATIV AMENAJAMENT PASTORAL /suprafata de 100 ha

Cantitatea 

realizată

Tarif 

unitar/UM

Cheltuieli 

cu salariile

Cheltuieli        

materiale

JUDETUL ALBA
ROMÂNIA Anexa nr. 13a la 

Nr. SPECIFICARE U.M.

Hotărârea nr. 

107/09.06.2015 
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