
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea art. 7 alin. 1 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 şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunitt în şedinţă extraordinară în data de 10 decembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea art. 7 alin. 1 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 şi completările ulterioare; 

- proiectul de hotărâre pentru completarea art. 7 alin. 1 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 şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 22330/26.11.2015  al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba. 

- solicitarea nr. 449/13.10.2015 a Camerei Agricole Judeţene Alba, înregistrată în Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 18974/13.10.2015; 

- Nota nr. 189653/30.09.2015 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia 

Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru PNDR. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 1 lit. b și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 292 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea 

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

Consultanţă Agricolă. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
HOTĂRÂRE 

Art. I. Se aprobă completarea art. 7 alin. 1 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 şi completările ulterioare, după cum urmează: 

“Art. 7 alin. 1 Se aprobă completarea  Anexei  nr. 13 „Tarife pentru serviciile prestate de 

Camera Agricolă Judeţeană Alba, în anul 2015” şi va avea conţinutul prevăzut în prezenta hotărâre”. 

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului judeţului Alba; Camerei Agricole județene Alba și Direcției de dezvoltare și 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

 Ion DUMITREL             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                          

                                                                      Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 10 decembrie 2015 


