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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram 

Iancu” Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”  

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba pentru  implementarea 

Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 19304 din 19.10.2015; 

Văzând: 

- Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr.2/28.10.2015 privind 

aprobarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba” 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Comisia dezvoltare economică,    

bugete, strategii. 

Având în vedere prevederile:  

- Art.3 alin.1 din Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.91 alin(1) lit.e), alin.(5), lit.a) pct.7 şi alin(6) lit.a) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 şi art.115 alin.(1), lit.c, din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”- potrivit anexei nr. 1 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.  Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram 

Iancu” Alba pentru  implementarea  Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”- potrivit anexei nr. 2 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru de împrumut de folosință (Comodat) – potrivit 

anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri 

Art. 4. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 



 

  

- Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba; 

- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

     

                                                                                                          

                                                                                                        Contrasemnează, 

       PREȘEDINTE,                                                                         

        Ion Dumitrel             p.SECRETARUL   JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Liliana Negruţ 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29 octombrie 2015 

Nr.165 
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                                          Anexa nr.1 la Hotărârea nr.165/29.10.2015 
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PROIECT 

 

pentru creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba  

 

Motivaţie 

Structurile montane ale  Jandarmeriei Române sunt destinate pentru 

menţinerea ordinii publice în staţiunile montane şi pe traseele turistice, axându-

se în permanenţă pe accentuarea prezenţei în mijlocul populaţiei, printr-un efort 

continuu de adaptare a modurilor sale de a acţiona în sprijinul cetăţenilor. În 

vederea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu 

cele din statele Uniunii Europene, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi 

prevenirea criminalităţii stradale, la nivel naţional au început să funcţioneze 

secţiile şi posturile de jandarmi montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba la această dată funcţionează 3 posturi de jandarmi montane 

dispuse la Şugag, Arieşeni şi Roşia Montană. 

Potrivit prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ( e ), din Legea 550 din 29 

noiembrie 2004, privind organizarea si funcţionarea Jandarmeriei Romane, una 

dintre misiunile de bază ale Jandarmeriei Române este executarea, pe baza 

planurilor de cooperare aprobate de ministrul afacerilor interne, a unor  misiuni 

de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în 

staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora.  

Pornind de la această misiune generică arătăm faptul că printre misiunile 

posturilor de jandarmi montane se numără:  

- menţinerea ordinii publice pe traseele turistice, în zona cabanelor, pe 

pârtiile de schi din staţiunile montane; 

- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional din 

zona de responsabilitate; 

- participarea la misiuni comune cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate sau 

în mod independent, pentru prevenirea şi combaterea încălcării 

reglementărilor specifice şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului 

cinegetic, piscicol natural şi a fondului silvic; 

- asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole, 

concerte, concursuri etc. în zona staţiunilor montane; 

- cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor 

cât şi a factorilor responsabili din zonă despre starea drumurilor, starea de 

întreţinere a indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi 

locurile unde s-au produs, posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea 

din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării 

accidentelor şi altor evenimente negative; 
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- intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor populaţiei prin 

S.N.U.A.U. – 112, direcţionate către structurile de jandarmi; 

- intervenţia pentru restabilirea ordinii publice în situaţia producerii unor 

conflicte; 

- căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană; 

- salvarea şi transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau 

îmbolnăvire în zona montană la cea mai apropiată unitate medicală de 

primire a urgenţelor; 

- executarea unor acţiuni în cooperare cu formaţiunile Salvamont de 

căutare, descoperire, identificare şi salvare a persoanelor care au suferit 

accidente, acordarea măsurilor de prim-ajutor şi transportul persoanelor la 

cea mai apropiată unitate sanitară. 

Toate misiunile amintite mai sus implică o mare mobilitate a structurilor 

montane deoarece, aşa cum am văzut, în mare majoritate, situaţiile în care 

aceştia trebuie să intervină necesită un timp de reacţie cât mai scurt. Mediul 

montan are propriile lui reguli, care nu pot fi ignorate şi intervenţia în acest 

teritoriu implică depăşirea unor dificultăţi. În fruntea listei figurează capacitatea 

de deplasare într-un timp cât mai scurt la cei aflaţi în nevoie. Chiar dacă pare un 

truism, în munte este cel mai evident faptul că uneori secundele fac diferenţa 

dintre viaţă şi moarte. 

 O persoană accidentată, rătăcită şi care are nevoie de ajutor trebuie să-l 

primească într-un timp rezonabil, înainte de a se afla într-o situaţie de risc la 

adresa sănătăţii sau chiar a vieţii. La fel, o persoană care semnalează un conflict 

în care este implicată are dreptul să primească ajutor într-un timp cât mai scurt, 

înainte ca dinamica incidentului să determine o escaladare a violenţei. 

Depistarea şi capturarea autorilor unor fapte antisociale, a braconierilor şi a 

tăietorilor ilegali de lemne, spre exemplu, de asemenea, presupun o cât mai 

rapidă intervenţie. Transportul unor persoane rănite către echipele medicale 

presupune existenţa unor mijloace tehnice de deplasare rapide, sigure şi 

adecvate mediului montan în orice anotimp, care să confere celor aflaţi în 

dificultate şansa de a primi îngrijiri medicale înainte de a fi prea târziu.  

Sunt doar câteva exemple din care reiese necesitatea stringentă ca 

posturile de jandarmi montane să fie dotate cu mijloace de transport viabile, 

operative şi care să răspundă unei cerinţe esenţiale: să fie de un real ajutor în 

situaţia în care este nevoie de o deplasare cât mai rapidă spre locul de 

intervenţie.  

La ora actuală, toate mijloacele de transport ale posturilor de jandarmi 

montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, nu numai că au 

îndeplinit condiţiile tehnice pentru a fi casate, dar oricâte eforturi ar face 

instituţia, nu mai pot fi menţinute în acei parametri care să asigure executarea 

misiunilor în condiţii optime. Cele trei posturi montane de jandarmi au în dotare 
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2 autoturisme marca Dacia şi un autoturism Aro, cu ani de fabricaţie cuprinşi 

între 2001 şi 2004, depăşind termenul de casare cu 6-9 ani,  care au parcurs, 

fiecare, peste 150 000 km şi prezentând un grad avansat de uzură. 

Faptul că sutele de mii de km au fost parcurse în teren muntos greu 

accesibil şi de multe ori deplasarea s-a executat în regim de urgenţă, combinat 

cu faptul că mijloacele auto nu sunt special destinate mediului montan a dus la o 

mai rapidă degradare a acestora decât în condiţii normale.  Cu atât mai grav este 

că această incapacitate tehnică nu poate fi suplinită prin alte moduri ( creşterea 

numerică a structurilor montane, creşterea nivelului de pregătire, etc. ) şi se 

reliefează în zecile de minute care se scurg de la primirea solicitării de ajutor 

până la acordarea efectivă a acestuia. De asemenea, evidenţiem că unitatea nu 

are posibilitatea de a înlocui autovehiculele din dotarea posturilor montane 

deoarece parcul auto al instituţiei este insuficient şi conţine într-o mare proporţie 

mijloace tehnice care au îndeplinit termenul de casare sau sunt pe cale să-l 

îndeplinească. 

 Din istoricul intervenţiilor montane se desprinde faptul că, în mare 

majoritate, solicitările de ajutor ale celor aflaţi în dificultate au fost făcute în 

condiţii extreme, noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, pe timpul unor 

temperaturi mult sub 0 grade şi pe un strat gros de zăpadă. De multe ori echipele 

de intervenţie au pierdut timp preţios cu pornirea motoarelor uzate ale 

autovehiculelor din dotare, care, în condiţii de ger, îşi arată cel mai evident 

limitările tehnice şi modul în care sunt afectate de exploatarea pe timpul atâtor 

ani de când au intrat în folosinţă.   

O cerinţă definitorie a unei intervenţii reuşite este ca echipele de 

intervenţie să execute deplasarea în condiţii optime de siguranţă, în orice 

condiţii, pentru a nu deveni la rândul lor victime şi să menţină un ritm constant 

de deplasare. Totodată, este evidentă necesitatea ca salvatorii să se deplaseze 

relativ grupat să nu fie nevoiţi să parcurgă distanţe mari pe jos. Deplasarea 

pedestră nu numai că duce la creşterea timpului de intervenţie, dar determină şi 

oboseala echipelor de salvatori, cu reflectare directă asupra oportunităţii şi 

calităţii ajutorului acordat victimelor. De asemenea, incapacitatea mijloacelor 

tehnice din dotarea structurilor montane ale Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba de a se încadra în regimul de viteză al structurilor cu care 

colaborează ( Salvamont, spre exemplu ) duce la întârzieri şi, evident, la 

scăderea eficienţei intervenţiilor.  

Scop 

Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în 

terenul muntos corespunzător zonei de responsabilitate a Postului de Jandarmi 
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Montan Şugag şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor 

antisociale. 

Obiective 

1. Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în mediul montan de 

Postul de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba. 

2. Creşterea mobilităţii echipajelor din cadrul Postul de Jandarmi Montan 

Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, pe timpul 

misiunilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice în mediul 

montan. 

3. Reducerea timpului de răspuns  pentru căutarea, descoperirea şi salvarea 

persoanelor aflate în dificultate în zona montană din responsabilitatea 

Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

4. Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte 

antisociale, pedepsite de legislaţia în vigoare, în teren muntos din 

responsabilitatea Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

5. Creşterea gradului de cunoaştere a stării traseelor turistice şi a 

comunicaţiilor din zona de responsabilitate a Postului de Jandarmi 

Montan Şugag în vederea informării turiştilor şi a factorilor responsabili 

din zonă despre starea drumurilor, starea de întreţinere a indicatoarelor şi 

marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au produs, 

posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea din timp a populaţiei din 

zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente 

negative. 

6. Creşterea eficienţei misiunilor executate de Postul de Jandarmi Montan 

Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în 

cooperare/colaborare cu alte instituţii, conform legislaţiei în vigoare.  

Activităţi 

Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba a unei autoutilitare, 

tracţiune integrală 4x4, DIESEL, care să fie utilizată de Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 

ani, începând cu data la care autoutilitara va fi predată comodatarului pe bază de 

proces verbal.  

 

Rezultate aşteptate 

Reducerea timpilor de răspuns a echipajelor din cadrul Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

la solicitările legale venite din partea instituţiilor şi cetăţenilor, în mediul montan 

( instituţii cu care se colaborează/ cooperează, localnici, turişti, etc.) 
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Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

pentru căutarea, descoperirea, salvarea şi transportul persoanelor aflate în 

dificultate în mediul montan. 

Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

pentru depistarea în flagrant a autorilor unor fapte incriminate de legislaţia în 

vigoare. 

Reducerea numărului faptelor antisociale sesizate şi constatate de 

echipajele din cadrul Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

INDICATORI DE EVALUARE: 

CANTITATIVI: 

  

 Scăderea timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea 

primului jandarm la locul indicat. 

 Scăderea timpului de intervenţie pentru căutarea, descoperirea, salvarea şi 

transportul persoanelor aflate în dificultate în mediul montan din zona de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

 Creşterea numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, 

de Postul de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba în cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

 Creşterea numărului misiunilor executate de către Postul de Jandarmi 

Montan Şugag pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori şi a 

braconajului.  

 

CALITATIVI: 

  

 Scăderea cu 5% a timpului scurs de la primirea solicitării până la 

prezentarea primului jandarm la locul indicat. 

 Scăderea cu 5% a timpului de intervenţie pentru căutarea, descoperirea, 

salvarea şi transportul persoanelor aflate în dificultate în mediul montan  

 Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în 

vigoare, de Postul de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba în cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

 Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate pentru prevenirea şi 

combaterea tăierilor ilegale de arbori şi a braconajului din zona de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

Creşterea cu 5% a numărului informărilor turiştilor şi a factorilor 

responsabili din zonă despre starea drumurilor, starea de întreţinere a 

indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au 

produs, posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea din timp a populaţiei 
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din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente 

negative din zona de responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

 

 

ANEXĂ 

Buget estimativ 

 

Nr. crt. Activitate Cantitate Buget estimat 

1. Achiziţionarea de către 

Consiliul Judeţean Alba a unei 

autoutilitară, tracţiune integrală 

4x4, DIESEL, care să fie utilizată 

de Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba. 

1 buc 14.438 euro( fără 

TVA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN ALBA 

 

INSPECTOR ŞEF 

COLONEL 

  

          FELICIAN  ITU  

           

                    

              

             
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

PREŞEDINTE 

 

ION MARINCAŞ 
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                                                                                   Anexa nr.2 la Hotărârea  nr. 165/29.10.2015 

 

 

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 

„Avram Iancu” ALBA 

   Nr. ________ din _______                Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACORD  DE COOPERARE 

 

Pentru implementarea Proiectului  

„Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba” 

 

 

I. Părţile 

 

JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  

Piaţa Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte  

şi 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „Avram Iancu” ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.28 reprezentat legal prin domnul colonel FELICIAN ITU, 

inspector şef, 

    

 au convenit la încheierea prezentului acord. 

     

II – Scopul  acordului 

Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru 

căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în terenul muntos corespunzător zonei de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag şi eficientizarea activităţii de prevenire şi 

combatere a faptelor antisociale. 

 

 III  - Durata acordului 

      Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o durată de 

10 ani, cu posibilitatea de prelungire. 

 

IV – Obiectul acordului 
Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului ”Creşterea mobilităţii Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”.  

   

 

V - Obligaţiile părţilor. 
    Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor avea 

următoarele obligaţii: 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, 1 buc. autoutilitară pe o perioadă de 10 ani Inspectoratului  

de  Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba, prin împrumut de folosinţă (comodat).  
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „Avram Iancu” ALBA, 

 Va prelua spre folosinţă gratuită autoutilitara (1 buc.); 

 Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autoutilitarei; 

 Va asigura buna întreţinere a autoutilitarei; 

 Va folosi autoutilitara primită în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul 

proiectului. 

 Va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele 

obţinute. 

 

 Art.5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în atingerea 

scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

  

 Art.6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

 

VI. -  Comunicări 

Art.7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

         

     Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

PREŞEDINTE  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

  

ION DUMITREL  

 

FELICIAN ITU 

 

                      Director executiv,                                                                  Contabil şef, 

                       Marian AITAI,                                                      Căpitan Alexandru Scripcăraşu  

 

 

 

 

                      VIZAT CFP                                                              Şef serviciu suport logistic, 

                                                                                                        Colonel Constantin Marica  

 

 

 

 

  VIZAT                VIZAT 

           CONSILIER JURIDIC                                                      CONSILIER JURIDIC 

                       Maior Dumitru Hulea  
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 Anexă nr. 3 la Hotărârea  nr.165/29.10.2015 

 

 

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

„Avram Iancu” ALBA 

   Nr. ________ din _________           Nr. _______ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTRACT-CADRU DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

 

 

 

Art.1. Părțile contractului 
 JUDEŢUL  ALABA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, 

preşedinte, în calitate de comodant, 

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „Avram Iancu” ALBA, cu sediul 

în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.18, judeţul Alba, reprezentat legal prin 

domnul colonel Felician ITU, inspector şef, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2146 – 2157 din Legea privind Codul Civil nr. 287/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut 

de folosință (comodat), cu respectarea următoarelor clauze: 

    

  Art. 2 Obiectul  contractului 

Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut de folosință gratuită (pentru 

o perioadă de 10 ani) a unei autoutilitare (individualizată în procesul verbal de predare – 

primire), în vederea implementării Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”. 

 Bunul va fi predate pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate 

accesoriile acesteia și care constituie anexă și face parte integrantă din prezentul contract. 

   

  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunul va 

fi predat comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunul 

predat se află sub răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 

Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă 

menționată la alin.1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de 

îndeplinirea termenului contractului. 

 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților. 

4.1. Comodantul are dreptul: 
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a) de a preda autoutilitara; 

b) de a i se restitui  autoutilitara la încetarea contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găseşte bunurl predat (autoutilitara). 

 

4.2. Comodatarul are dreptul: 

a) de a folosi bunul pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în 

cadrul proiectului; 

 

4.3. Comodantul se obligă: 

a) să remită cu titlu gratuit bunul la data încheierii contractului și să  nu-l împiedice pe 

comodatar să-l folosească pe perioada convenită; 

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  

unilateral contractul; 

 

4.4. Comodatarul se obligă: 

a) să se îngrijească  ca un bun proprietar de conservarea bunului  remis  în comodat; 

b) să folosească bunul conform destinației lor; 

c) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului; 

d) să respecte termenele de revizie tehnică și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice 

la o unitate de service autorizată; 

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu; 

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, se va 

îngriji de obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente 

obținerii acestora; 

g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul 

contractului; 

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunului. 

i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunul prevăzute la art.2 pe întreaga 

durată a contractului. 

 

Art.5.  Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează: 

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 

b) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în 

prezentul contract; 

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract 

fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost 

avertizată, printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a 

acestora va duce la rezilierea prezentului contract; 

e) prin trecerea termenului prevăzut în contract. 

 

Art. 6. Riscuri 

6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pierderii bunurilor în următoarele 

cazuri: 

- întrebuințarea acestuia contrar destinației lor; 

- folosirea bunului după încetarea prezentului contract. 

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pierderii bunurilor este suportat de 

comodant. 
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Art.7. Cazul fortuit și forța majoră 

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare 

în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului 

contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 

cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 

limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor 

confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 

 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna 

dintre ele să pretindă daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea 

pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă le-a restituit comodantului la 

termenul prevăzut de prezentul contract. 

 

 Art. 8   Notificări 

 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului contract. 

 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată 

de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt 

confirmate în scris. 

 

 Art. 9  Litigii 

 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. 

 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile 

contractante se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

Art.10.  Amendamente 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 

 

 Art. 11.  Clauze finale 

 Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil Român, precum și 

celelalte reglementări în vigoare în materie. 
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Prezentul contract încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 

 

 

 

               COMODANT,                                                          COMODATAR, 

             JUDEŢUL ALBA                                     INSPECTORATUL DE JANDARMI                                       

JUDEŢEAN  „Avram Iancu” ALBA 

         CONSILIUL JUDEŢEAN                                               

 

      Preşedinte                                                                       Inspector şef 
              Ion Dumitrel                                                                  Colonel, Felician ITU 

 

 

 

 

 

               Director executiv,                                                                   Contabil şef 

           Marian Aitai                                                          Căpitan, Alexandru Scripcăraşu  

 

 

                 Vizat                                                                           Şeful Serviciului Suport Logistic 

                C.F.P.                                                                           Colonel, Constantin Marica 

 

                                                                                              

                       Vizat                                                                         Vizat 

            Serviciul Juridic                                                              consilier juridic 

     Maior, Dumitru Hulea  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră  

destinata participantilor la traficul rutier 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 29  octombrie  2015; 

Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului privind Campania de informare 

si prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră destinata participantilor la traficul rutier;   

 - raportul  nr. 19777/ 26.10.2015 al Direcţiei Tehnice; 

 - Hotararea ATOP Alba nr.3 din 28.10.2015 privind propunerea de aprobare a Acordului de 

parteneriat cu Inspectoratul de Politie al Judetului Alba; 
 - Vazand:  

   Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1. – Comisia Dezvoltare economica, 

Bugete, Strategii;  
Având în vedere prevederile:  

- art. 91 alin.(1) lit. e), coroborat cu alin. (6) lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Romane, 
 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  Acordul de parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Județean Alba pentru 

implementarea Proiectului privind Campania de informare si prevenire a accidentelor de circulaţie 

rutieră destinata participantilor la traficul rutier - potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art.2. Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;  

- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ;  

-  Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

- Direcției Tehnice; 

- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice  

 

 

 
 

 PREŞEDINTE,        CONTRASEMNEAZA 

ION DUMITREL                                         P. SECRETARUL JUDEŢULUI,  

         LILIANA NEGRUT 

 

 

 

 

 

Alba Iulia,  29.10.2015 

Înregistrat sub nr. 166 









ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.10.2015. 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2016; 

- Proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general 

al judeţului Alba, în anul 2016, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, d-nul Ion 

Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 18551/07.10.2015 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 156 din data 27.08.2015;   

Văzând: 

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

stategii”; 

Propunerile Compartimentului Urbanism, Avizare, Autorizare nr. 12470/06.10.2015, 

Serviciului Public Judeţean Salvamont Alba nr. 12470/20.07.2015, Compartimentului 

Transporturi nr. 12807/13.07.2015 şi nr. 12470/2015, Serviciului Juridic – Contencios nr. 

14083/2015, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba nr. 2914/14.07.2015, 

Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba nr. 1983/16.07.2015, Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia nr. 2003/20.07.2015, Teatrului de Păpuşi  ”Prichindel„ Alba Iulia nr. 357/2015, 

Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba nr. 12470/20.07.2015, Camerei 

Agricole Judeţene Alba nr. 296/15.07.2015, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 

1769/17.07.2015, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 9870/20.07.2015, privind 

stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale 

Salvamont; 

Având în vedere: 

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27 şi art. 30 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. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 

cu anul 2013; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea 

taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 



- Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români; 

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

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr. 107/2010 şi al ministrului 

transporturilor şi infrastructurii nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi 

desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau 

dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 35, alin. (3) şi art. 39, alin. (1) din Ordinul ministerului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 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; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru 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. 388/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

  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. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor percepute de Judeţul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba, potrivit anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 

             (2) Taxele şi tarifele stabilite potrivit alin. (1) se fac venit la bugetul propriu 

al Judeţului Alba. 

Art.2. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Centrul de Cultură 

”Augustin Bena” Alba, potrivit anexei nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art.4. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Teatrul de păpuşi ”Prichindel” Alba 

Iulia, potrivit anexei nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.6. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba, potrivit anexei nr. 12, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.7. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Camera Agricolă Judeţeană Alba, 

potrivit anexei nr. 13, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

potrivit anexelor nr. 14, 15, 16, 17, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

potrivit anexelor nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.10. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage 

calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în 

vigoare. 

Art.11. Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea 

creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2015,  mai mici de 40 lei, 

conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art.12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 dată la care 

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/26.09.2014 cu modificările şi 

completările ulterioare se abrogă. 

Compartimentele din aparatul Consiliului Judeţean Alba, instituţiile şi serviciile publice 

de interes judeţean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: 

- Prefectului-judeţului Alba; 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

- Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE 

                   Ion Dumitrel  
 

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                              p.  SECRETARUL JUDEŢULUI             

                                                                                                         NEGRUŢ LILIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29.10.2015 

Nr. 167 

http://www.cjalba.ro/
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TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2016 

 

 

 

a) Taxă pentru elaborarea certificatului de urbanism 

- în mediul urban 

 

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul  
Taxă –lei- 

An 2016 

până la 150 mp inclusiv 6 

între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

între 501 şi 750 mp inclusiv 12 

între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

peste 1000 mp 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 

 

- în mediul rural taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism va fi egală cu 50% 

din taxa stabilită pentru mediul urban. 

 

b) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau 

clădire – anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii; 

c) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la pct. b) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiile aferente; 

d) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 

în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este 

egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; 

e) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială,  a unei 

construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului 

pe clădiri, aferentă părţii desfinţate.  

f) Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 

este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 

g) Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism şi autorizației de construire, emise de 

structura de  specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 15 lei. 
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TAXA  SPECIALĂ  SALVAMONT 

                                                       -  anul 2016 - 

 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de cazare şi transport pe cablu UM 

Taxă –lei- 

An 2016 

1 Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri 

 

lei/zi/turist 1,00 

2 Cabane, bungalouri, sate de vacanţă, 

campinguri, ferme agroturistice 

 

lei/zi/turist 0,50 

3 Turişti transportaţi pe cablu % din încasările 

realizate 

0,50 % 
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TARIFE 

 

suplimentare pentru  anul 2016 de utilizare a drumurilor judetene aplicate pentru 

vehiculele rutiere a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axe 

si/ sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele legale 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire tarif 

    

Unitate de 

calcul 

              Tarif unitar cu TVA 

                       (euro) 

1. 

Eliberare AST pentru transport cu mase 

si/sau dimensiuni de gabarit depasite, 

inclusiv traseu si conditii de parcurs  

tarif/document 42 

2. 

Eliberare Aviz prealabil depasire limita 

de competenta; include traseu si conditii 

de parcurs. 

tarif/document 28,5 

3. 
Estimare; include conditii de parcurs, 

distanta si cost; nu include traseu. 
tarif/estimare 40 

4. 

Depasirea masei totale maxime admise, 

indiferent de tipul suspensiilor, numarul 

de axe sau de roti 

tarif x distanta 0,01*(G- mma/2) 

 

Depasirea masei 

maxime admise, 

indiferent de 

numarul de roti. 

 

tarif x distanta 

Suspensii 

pneumatice sau 

echivalente 

Alte suspensii decat 

cele pneumatice sau 

echivalente 

5.1 

        axa simpla (((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2)/100  

1,40*(((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2/100 

5.2 

        axa dubla (((G-

mma)+0,2)^2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,40* (((G-

mma)+0,2)^2)*(2/((G-

mma)+10)) 

5.3 

        axa tripla (((G-

mma)+0,1)^2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,40*(((G-

mma)+0,1)^2)*((2/G-

mma)+10)) 

6.1 Depasirea 

dimensiunilor 

maxime admise 

         lungime 

tarif x distanta 

           (0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10 

6.2           latime                  0,20^2*((l-lma)+1)^2) 

6.3         inaltime                 0,20^2*((h-hma)+1)^2) 

7. 

Recantarire sau 

remasurare, la 

solicitarea 

utilizatorului 

 

tarif x operatie 45 

 

 

 LEGENDA: 

G = masa reala, exprimata in tone, constatata din documente sau prin cantarire; 

mma = masa maxima admisa in circulatie pe drumurile publice, exprimata in tone;                                           

L = lungimea reala a vehiculului, exprimata in metri,constatata din documente sau prin 

masurare; 

l = latimea reala a vehiculului, exprimata in metri,constatata din documente sau pri masurare; 



h = inaltimea reala a vehicului, exprimata in metri constatata din documente sau prin masurare; 

Lma = lungimea maxima a vehiculului, exprimata in metri; 

lma = latimea maxima admisa a vehiculului, exprimata in metri; 

hma = ialtimea maxima admisa a vehiculului, exprimata in metri; 

AST – autorizatie speciala de transport; 

Prin semnul ,, ^ ” se intelege ridicarea la putere    

  

 

Persoanele fizice si juridice romane sau straine, vor achita in lei tariful exprimat in euro,la cursul de 

schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrala Europeana si publicat 

in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

calendaristic urmator; 

 

 Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean din 

judetul Alba: 

A.Masele si dimensiunile maxime admise sunt cele prevazute in anexele nr.2 si 3 la Ordonanta 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

B.Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean: 

    a) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate in baza unui drept legal de 

unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

    b) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate in baza unui drept legal de 

unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

    c) transporturile efectuate cu vehicule rutiere detinute sau utilizate in baza unui drept legal de 

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – SA si de catre subunitatile 

acesteia;     

    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

    e) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate in baza unui drept legal de serviciile de 

urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa 

cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la 

Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la 

Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului 

Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

    g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

    h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în 

cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

    i) vehiculele rutiere specializate,inclusiv vehiculele rutiere care efectueaza transportul acestora,care 

participa la actiuni de depazire sau in situatii de urgenta, calamitate dezastre naturale, cauzatede 

fenomene meteorologice deosebite communicate de Administratia Nationala de Meteorologie prin cod 

portocaliu sau rosu. 

       C.Autorizatia speciala de transport se elibereaza si in cazul transporturilor exceptate de la plata 

tarifelor suplimentare de utilizare. In acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevazut la pct.1  

din tabelul de mai sus. 

       D.Utilajele sunt considerate marfuri indivizibile chiar daca sunt transportate avand demontate parti 

componente. 

      E.La eliberarea autorizatiilor speciale de transport se vor lua in considerare si masuratorile 

efectuate pe reteaua interna de drumuri judetene de organele cu atributii de control al transporturilor 

rutiere. 

      F.Tarifarea pentru eliberarea documentelor prevazute la pct 1. din tabelul de mai sus: 



    a) Tarifarea pentru eliberarea autorizatiei speciale de transport prevazuta la pct.1. din tabelul de mai 

sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

    b) Tarifarea pentru estimare prevazuta la pct.3 din tabelul de mai sus, se efectueaza pentru fiecare 

document in eliberat, fara a se specifica traseul ce urmeaza a fi parcurs; totodata se va mentiona 

obligativitatea intocmirii proiectelor de transport. 

 G.Tarifare pentru depasirea masei maxime admise (totale sau pe axe)prevazute la pct.4-5.3 din 

tabelul de mai sus: 

    a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru 

tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în 

considerare valoarea cea mai mare rezultată. 

    b) Tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea relatiei de calcul, masa reala 

se constata din documente sau prin cantarire. 

    c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, 

clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, 

indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 

    d) In situatia in care doua sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul dupa altul clasificarea 

axelor din punct de vedere al distantei dintre axe se efectueaza continuu, incepand din partea din fata a 

primului vehicul rutier, indiferent de numarul de axe sau de roti ale fiecarui vehicul. 

    e) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relatiei de 

calcul,dupa ce se determina valoarea depasirii prin diferenta dintre masa reala pe fiecare axa si masa 

maxim admisa pe axa,in functie de categoria drumului pe care se circula;in agentiile de control si 

incasare masareala pe axe se constataprin cantarire. 

    f) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea 

pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, 

dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 

    g) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru 

ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de 

axe. 

    h) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la 

partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 

    i) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale 

aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 

    j) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă 

depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a 

masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 

    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 

    k) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de 

persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 

H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevazute la pct. 6.1 – 6.3 din 

tabelul de mai sus: 

    a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relatiei de 

calcul,dupa ce se determina valoarea depasirii prin diferenta dintre dimensiunea reala si dimensiunea 

maxim admisa 

    b) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează tarifarea; 

    c) În cazul în care dimensiunile se determină prin masurare  si se constata o depasire a lungimii 

maxime admise  sau a lungimii inscrise in autorizatia speciala de transport cu cel mult 1%, cu cel mult 

2% a latimii maxime admise sau a latimii inscrise in autorizatia speciala de transport si/sau cu cel mult 



1cm a inaltimii maxime admise sau a inaltimii inscrise in autorizatia speciala de transport, aceste 

transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise. 

    d) In cazul in care dimensiunile  se determina prin masurare si se constata o depasire a inaltimii 

maxime admise sau a inaltimii inscrise in autorizatia speciala de transport mai mara de 0,01m dar nu 

mai mult de 0,05, se considera ca transportul se incadreaza in limitele maxime admise,dar se elibereaza 

autorizatie speciala de transport, fara platatarifelor suplimentare pentru traseul ce urmeaza a fi parcurs. 

I. Recântărire şi remăsurare prevazute la art.7 din tabelul de mai sus:  

    a) Nu se efectueaza recantarire sau remasurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes 

judetean. 

    b) Daca se realizeaza o descarcare partiala de marfa, aceasta trebuie sa rezulte din documentele de 

transport. 

      J. Modul de efectuare a calculelor: 

     a) Valorile maselor se introduc in calcule exprimate in tone, cu doua zecimale sau asa cum sunt ele 

afisate de aparatele de masurat. 

     b) Valorile dimensiunilor se introduc in calculele exprimate in metri, cu doua zecimale. 

     c) Tariful unitar se introduce in calcule cu 4 zecimale. 

     d) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

     e) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 

     f) Tariful final rezultat, care se achita in alta moneda decat in euro, se calculeaza la cursul de 

schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrala 

Europeana.  

     g) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 

 K. Dupa efectuarea platii, solicitantul poate cere anularea autorizatiei de transport si restituirea 

tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean, dupa cum urmeaza: 

 a) La cererea scrisa a solicitantului, daca autorizatia speciala de transport nu a fost ridicata de la 

emitent sau daca cererea, impreuna cu originalul autorizatiei speciale de transport, a fost depusa la 

emitent,inainte de inceperea termenului de valabilitate al autorizatiei. 

 b) La cererea scrisa a solicitantului insotita de documente doveditoare, in cazuri justificative 

(fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau rosu, anularea 

comenzii/contractului de transport etc.), daca cererea, impreuna cu originalul autorizatiei speciale de 

transport,a fost depusa la emitent in termen de cel mult 3 zile de la inceperea perioadei de valabilitate a 

autorizatiei. 

 c) In toate cazurile emitentul va retine tarifele de emitere prevazute la pct.1 din tabel, inclusiv 

tariful pentru aviz depasire limita de competenta, prevazut la pct.2 din tabel dupa caz. 

 M. In cazul in care se constata circulatia cu mase  si/dimensiuni mai mici decat cele inscrise in 

autorizatia speciala de transport aceasta se considera valabila, pentru tot traseul autorizat. In acest caz, 

tarifele suplimentare de utilizare a retelei de drumuri judetene nu se restitue. 
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TARIFE   

judeţene pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2016 

 

 

a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/mp/lună 

An 2016 

1 Amplasare panou publicitar 

Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 

1,00 m de jur împrejur 

           2,07 

2 Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru 

desfacere produse alimentare şi nealimentare) 

Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului 

amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă 

suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor  în afara părţii 

carosabile 

1,25 

3 Accese la: 

Staţii de distribuţie carburanţi 

Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room, 

etc. 

Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona 

drumului pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în 

intravilan, a benzilor de accelerare, de decelerare și stocaj 

pentru virarea la stânga 

          1,25 

 

 

b) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor  judeţene  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif UM 

Tarif 

2016 

1 Locuri de parcare ce deservesc obiective economice Lei/mp/lună 1,25 

2 

2.1 

2.2 

Cabluri electrice telefonice, TV: 

Traversare aeriană 

Subtraversare 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

1,25 

1,65 

2.3 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

Cablu subteran în lungul drumului judeţean: 

În ampriză în afara părţii carosabile 

Sub partea carosabilă 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

1,65 

2,24 

1,12 

2.4 

2.4a 

2.4b 

Stâlpi – cablu aerian în lungul drumului judeţean: 

În ampriză în afara părţii carosabile 

În zona de siguranţă 

 

Lei/buc/lună 

Lei/buc/lună 

 

11,20 

 5,60 

2.5 

2.5a 

2.5b 

Pe poduri  

În canale tehnice 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal tehnic 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

11,20 

16,73 



3 

 

3.1 

3.2 

Conducte de apă canalizare, aburi şi alte produse 

neinflamabile : 

Traversare aeriană 

Subtraversare 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

1,66 

2,65 

3.3 

3.3a 

3.3b 

3.3c 

Conductă subterană în lungul drumului judeţean 

În ampriză, în afara părţii carosabile 

Sub partea carosabilă 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

2,24 

2,78 

1,66 

3.4 

3.4a 

3.4b 

Conductă aeriană în lungul drumului judeţean: 

În ampriză  

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

8,37 

5,60 

3.5 

3.5a 

3.5b 

Pe poduri 

În canale tehnice 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

16,77 

22,36 

4 

4.1 

4.2 

Conducte gaze, ţiţei, alte produse inflamabile: 

Traversare aeriană 

Subtraversare 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

5,60 

2,77 

4.3 

4.3a 

4.3b

4.3c 

Conductă subterană în lungul drumului judeţean: 

În ampriză în afara părţii carosabile 

Sub partea carosabilă 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

2,77 

5,60 

2,24 

4.4 

4.4a 

4.4b 

Conductă aeriană în lungul drumului judeţean: 

În ampriză 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

11,20 

 8,37 

4.5 

4.5a 

4.5b 

Pe poduri 

În canale tehnice 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

33,50 

55,86 

 

NOTĂ : Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judetene prevăzute în prezenta  

anexă este următorul: 

1.Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 

      2.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care 

lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

     3.Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie 

    4.Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

     5.Pentru spaţiile prevăzute la lit. a), poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 

obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 

autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

     6.Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 

     7.Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi b nu se aplică persoanelor fizice 

care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care 

asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această 

scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de 

exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter 

comercial. 

    8.Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de 

asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 
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TARIFE   

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul 

la drumul judeţean, în  anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/buc. 

An 2016 

1 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum : 

 

1.1. fără constatare pe teren 

1.2. cu constatare pe teren 

a) cu mijloc de transport asigurat de către 

beneficiar 

b) cu mijloc de transport asigurat de 

administratorul drumului 

 

 

280 

 

358 

 

358+ tariful legal lei/km al 

mijlocului de transport 

2 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum : 

 

2.1. dacă s-a emis acord prealabil la care s-a încasat 

deja tariful pentru constatare pe teren, se include şi 

tariful de constatare pe teren, astfel : 

a)   cu mijloc de transport asigurat de către 

beneficiar 

b)   cu mijloc de  transport asigurat de    

administratorul  drumului 

134 

 

 

 

 

265 

 

224+ tariful legal lei/km al 

mijlocului de transport 

3 Pentru schimbări de soluţii, care comportă 

modificări ale planurilor din documentaţia 

prezentată de beneficiar (efectuate de către 

administratorul drumului) 

                    50 

4 Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice 

(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii 

de gaze, apă, electricitate) 

86 

 

 

NOTĂ: Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei Tehnice şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona drumurilor şi 

podurilor de interes judeţean, contracte de utilizare. 

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judetene  prevăzute în 

prezenta anexă este următorul: 



     1.Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în 

zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului 

rutier. 

     2.Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei 

se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a 

autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a 

contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 

     3.Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit  pentru o anumită 

funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să 

obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 

     4.Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 

autorizaţie. 

     5.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în 

care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

     6.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de 

protecţie a drumurilor judetene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile 

judetene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă. 

     7.Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a 

autorizaţiei. 

     8.Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii 

de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare 

etc. li se încasează o singură dată suma de 86 lei, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la 

eliberarea autorizaţiei. 
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TARIFE 

pentru prestaţiile realizate de către Compartimentul transporturi, în domeniul 

serviciilor de transport public judeţean de persoane, în anul 2016 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Prestaţia specifică 

Tarif 

-lei- 

1 Eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

200 lei                                    

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

 

2 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale în 

cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia 

 

150 lei  

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

3 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

ocazionată  de eliberarea unei noi licențe comunitare, 

de schimbarea denumirii operatorului de transport 

sau a adresei sediului social al acestuia 

 

20% din tariful iniţial 

 



ROMÂNIA                 Anexa nr. 7 

JUDEŢUL ALBA                                                                                           la hotărârea  nr. 167 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   din 29.10.2015 

 

 

                                        

 

TARIFE 

pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării 

Tarif –lei- 

An 2016 

1 Xerocopie format A4 (lei/pagină)  

 

0,25 

2 Xerocopie format A3 (lei/pagină) 

 

0,50 

3 Servicii de producţie editorială-tarif editare (lei/pagină A4) 

 

3,50 

4 Servicii de producţie tipografică-tarif editare (preţ tiraj- 

lei/foaie x tiraj*) 

 

0,15 

 

 

Notă: * se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată. 
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TAXE 

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă –lei- 

An 2016 

1 Taxă pentru furnizarea datelor din registrul național de 

evidenţă  

 

lei/persoană 4 

2 Taxă extrajudiciară de timbru pentru furnizare date 

 

lei/act 5 

3 Carte de identitate 

 

lei/act 7 

4 Carte de identitate provizorie 

 

lei/act 1 

5 Taxă extrajudiciară de timbru pentru eliberare carte de 

identitate 

 

lei/act 5 

6 Taxă extrajudiciară de timbru pentru eliberare carte de 

identitate provizorie 

 

lei/act 5 

7 Taxă extrajudiciară de timbru pentru stabilirea reședinței 

 

lei/act 5 
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TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”,  în anul 2016 

 

 

  1. Taxe de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2016 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an şcolar 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Canto muzică uşoară şi muzică populară 450 

5 Instrumente de suflat 450 

6 Pian 450 

7 Vioară 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Artă foto 400 

5 Artă video 400 

6 Design vestimentar 400 

7 Design ambiental 400 

8 Artă digitală 400 

9 Muzică de fanfară 300 

10 Actorie 400 

11 Dans modern şi dans popular 400 

12 Clasa inițiere fanfară Petrești 300 

 *NOTA: clasele scutite de taxe şcolare 2015/2016 sunt următoarele : arta lemnului-

Arieșeni; cioplit în lemn-Horea; arta lemnului-Avram Iancu; dansuri populare-Sohodol; 

țesături tradiționale-Bucerdea Vinoasă; țesături tradiționale-Biia; crestături în lemn-Șugag; 

ceramică-olărit-Sebeșel; dansuri populare-Fărău; dansuri populare-Tibru; pictură 

religioasă-Vinerea; dansuri populare-Căpâlna; țesături tradiționale-Sălciua. 

 

 

 

 



  2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2016 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

1 Concert în aer liber şi în sală susţinut de orchestră 

(10 instrumentişti x 100 lei/oră/instrumentist) 

1.000 

lei/oră/orchestră 

2 Participări la diverse acţiuni 5.000 

lei/acţiune 

3 Solişti vocali 100 

lei/melodie 

4 Dansuri 200 lei/dans 

 TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte estivale în parcuri  1.000 lei/oră 

2 Spectacole în sală şi în aer liber 2.500 

lei/reprezentaţie/2ore 

3 Ceremonii funerare  1.000 lei/oră 

4 Participări la diverse acţiuni culturale (fii satului, ziua 

localităţilor) 

2.000 

lei/acţiune/1,5ore 

TARIFE OBIECTE CLASELE DE ARTA LEMNULUI 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

TARIFE OBIECTE CLASELE DE ŢESUT TRADIŢIONAL - CUSĂTURI 

1 Trăistuţă mică 8 lei 

2 Trăistuţă medie 10 lei 

3 Trăistuţă mare 15 lei 

4 Preş 30 lei/mp 

5 Ţesături  7 lei/mp 

6 Cusături motiv popular  50  lei/mp 

TARIFE OBIECTE CLASA DE CERAMICĂ POPULARĂ - OLĂRIT 

1 Vase de ceramică mici        3  lei/buc 

2 Vase de ceramică mijlocii 7  lei/buc 

3 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 
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TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2016 

 

          

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif/Taxă –lei- 

2016 

1 Tarif vizitare expoziţii permanente/temporare  

1.1 -pentru elevi, studenţi, pensionari                4 lei 

1.2 -pentru adulţi 8 lei 

2 Tarif expertize bunuri culturale, mobile (obiect)  25-500 lei 

3 Tarif Arheologie - descărcare sarcină arheologică 22 lei/oră 

4 Tarif restaurare carte veche 18 lei/oră 

5 Tarif restaurare ceramică, metale, sticlă 23 lei/oră 

6 Tarif restaurare textile 19 lei/oră 

7 Tarif conservare 20 lei/oră 

8 Tarif documentare și tehnoredactare 19 lei/oră 

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 arheologie - 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 

17 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere 3.000  lei/ha 
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TARIFE  

 percepute de Teatrul de păpuși ”Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

2016 

1 Bilete de intrare la spectacole – copii  5 lei 

2 Bilete de intrare la spectacole – adulţi – fara loc 10 lei 

3 Bilete de intrare la spectacole – adulţi – pensionari și 

studenți 
15 lei 

4 Bilete de intrare la spectacole – adulţi  18 lei 

5 Chirie sală/oră 150 lei 

6 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară între 500 - 1500 lei 

7 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate între 500 – 1500 euro 

 

*Notă: Tarifele de la punctul 7 și 8 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și 

sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel 

Alba Iulia. 
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TARIFE 

pentru activităţile publice de interes local prestate de Direcţia  Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în anul 2016 
 

 

Nr. 

crt. 
Lucrarea U.M. 

Tarife 

lei/UM 

An 2016 

Observaţii 

1 Stropit pomi cu UM - PK 600 l 

apă 

150,00 - 

200,00 

Exclusiv TVA,  fără valoarea 

substanţei 

şi asistenţă tehnică 

2 Stropit pomi, culturi agricole şi 

erbicidări cu pompe de spate 

Pompă 4,32 Exclusiv TVA,  fără valoarea 

substanţei 

şi asistenţă tehnică 

3 Dezinsecţii, dezinfecţii şi 

deratizări 

mp 0,005 - 0,05 Exclusiv TVA,  fără valoarea 

substanţei 

şi asistenţă tehnică 

4 Transport pesticide, apă şi 

produse agricole 

oră 35,00 Exclusiv TVA 

5 Asistentă tehnică şi distribuire 

pesticide 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

6 Asistenţă tehnică şi distribuire 

îngraşăminte chimice 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

7 Asistenţă şi distribuire seminţe - 1 - 200 Exclusiv TVA 

8 Gazare  mc 3,50 - 11,00 Exclusiv TVA şi fară valoarea 

substanţei 

 

 

 

 

NOTĂ : Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe vor fi stabilite 

de către directorul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în funcţie de preţurile 

practicate de ceilalţi operatori economici de pe piaţă. 
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TARIFE 

pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Alba, 

în anul 2016 

 

 

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 

2% din valoarea proiectului 

2% din valoarea proiectului 

2 *Organizarea de cursuri de calificare profesională, prin 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 

 

400/cursant 

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 

                        -Tranşa I 

                        -Tranşa II 

 

 

 

 

200  

500  

 

150   

400                                                                                           

4 Elaborarea de proiecte tehnice privind înființarea plantațiilor 

de pomi și arbuști fructiferi, sere, solarii 
500 

5 Modificare plan de afaceri 200 

6 Modificare decizie de finanțare 50 

7 Întocmire caiet de sarcini pentru atestarea produselor 

tradiționale  
300 

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  lei/ha 

10-15 lei lei/ha 

9 Organizarea cursurilor de formare profesională pentru 

beneficiarii măsurii 141 – spijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistenţă 

200 lei/cursant 

  

*NOTĂ : Tarifele se încasează astfel: 

  - 40% la deschiderea cursului 

  - 60% la finalizarea acestuia 



1

Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, 

număratoare eritrocite, număratoare leucocite, număratoare 

trombocite, număratoare reticulocite, formula leucocitară, indici 

eritrocitari

14,00

2 Examen citologic al frotiului sanguin 19,00

3 VSH*1 2,65

4 Timp Quick ,activitate de protrombina 10,70

5 Raport protrombinic (INR) 8,00

6 Timpul de tromboplastină parțial activat (ATPP) 12,00

7 Hemoglobina glicozilata 25,00

8 Uree serică*1 5,85

9 Creatinina serică*1 6,00

10 Calciu seric total*1 5,30

11 Magneziemie*1 5,30

12 Glicemie*1 5,70

13 Colesterol seric total*1 5,70

14 Trigliceride serice*1 7,00

15 Proteine totale serice*1 7,00

16 TGO*1 5,80

17 TGP*1 5,80

18 Fosfatază alcalină*1 7,70

19 Gama GT 8,00

20 Bilirubina totală*1 5,80

21 Bilirubina directa*1 5,80

Examen sputa 

22 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS) 100,00

23 Cultura*1(inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00

24

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi 

colorat, cultură şi identificare fungică 15,00

        - Microbiologie

Nr. 

crt.
Denumirea analizei

pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

în anul 2016

Tarif                      

- lei -

        - Exudat faringian
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         - Hematologie

        - Biochimie serică  și urinară

TARIFE



25 Examen complet de urină (sumar + sediment) 9,30

26 Urocultura*1 (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00

27 Dozare glucoză urinară*1 5,30

28 Dozare proteine urinare*1 5,30

29

Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat, 

cultură şi identificare fungică 15,00

30 Examen microscopic probă 5,00

31

Cultură, cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru 

culturi pozitive) 15,40

32 Examen microscopic/frotiu 5,00

33 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00

34 Citodiagnostic lichid de puncție 80,00

35 Examen microscopic Ziehl - Nielsen 15,00
36 Cultură pe mediu solid 60,00

37 Examen microscopic Gram 12,00
38 Cultură (inclusiv antibiograma) 30,00

39 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 29,00
40 EKG*1 8,00

41 Spirometrie 15,00

42 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 16,00

43 Aerosoli/caz 5,00

44 Ecografie generală 70,00

45 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25,00

46 Ecografie toracică 50,00

        - Examen lichid puncție

        - Examen spuntă BK

        - Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi

        - Examinări radiologice, imagistică medicală și explorări funcționale

        - Analiză urină

        - Examen spută nespecific
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TARIFE 

practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 în anul 2016 

 

 

 

Nr.             

Crt. 
Denumire specialitate/Serviciu 

Tarif                                          

- lei - 

1 Consultaţii medicale la cerere medic specialist 
40 

 

2 Consultații medicale la cerere medic primar 
45 

 

3 Efectuare injecţie intravenoasă 
10 

 

4 Efectuare injecţie intramusculară 
5 

 

5 Efectuare injecţie subcutanată 
5 

 

6 Efectuare injecţie intradermică 
5 
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TARIFE 

practicate în laboratorul de explorări funcționale din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.             

crt. 
Denumire investigație 

Tarif                                          

- lei - 

1 Consultație inițială somnologie 

 

45 

2 Consultație control somnologie 

 

22 

3 Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte) 

 

50 

4 Screening apnee de somn 

 

40 

5 Tratament aerosoli 

 

40 
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TARIFE 

Pentru Biroul de Statistică şi Internări din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

Tarif                                          

-lei- 

 REGISTRATURĂ 

 

 

1 Xerocopie format A4 

 

 0,50 

2 Xerocopie format A3 

 

 1,00 

 

 

 
 



            

1

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare 

eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula 

leucocitară, indici eritrocitari*1)

   15,00     

2 Numaratoare reticulocite      6,00     

3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)    19,00     

4 VSH*1)        4,00     

5 Timp de coagulare      7,00     

6 Timp de sângerare      6,00     

7 Timp Quick, activitate de  protrombină*1)      7,00     

8 INR*1) (International Normalised Ratio)      8,00     

9 APTT     13,00     

10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))      8,00     

11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)      8,00     

12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)      8,00     

13 Fibrinogenemie*1)    14,00     

14 Uree serică*1)      6,00     

15 Acid uric seric*1)       6,00     

16 Creatinină serică*1)**)        6,00     

17 Calciu ionic seric*1)      8,00     

18 Calciu seric total*1)       6,00     

19 Magneziemie*1)      6,00     

20 Sideremie*1)      8,00     

21 Glicemie*1)        6,00     

22 Colesterol seric total*1)       6,00     

23 Trigliceride serice*1)      8,00     

24 HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))      9,00     

25 LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))      8,00     

26 Proteine totale serice*1)      7,00     

27 TGO*1) (ASAT)      6,00     

28 TGP*1) (ALAT)      6,00     

29 Fosfatază alcalină*1) (ALP)      8,00     

30 Gama GT      8,00     

31 LDH    10,00     

32 Bilirubină totală*1)      6,00     

33 Bilirubină directă*1)      6,00     

34 Electroforeza proteinelor serice*1)    16,00     

35 Feritina    40,00     

36 Test Gutthrie    11,00     

37 Determinare Litiu    11,00     

38 Hemoglobină glicozilată      21,00     

Nr. 

Crt.
Serviciul Paraclinic

Tarif  

2016                 

-lei-

        - Hematologie   

       -  Biochimie

ROMÂNIA                                                                                                    Anexa nr. 18

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        din 29.10.2015

JUDEȚUL ALBA                                                                                 la hotărârea nr. 167

TARIFE 

practicate de Serviciul Paraclinic - Laborator

în anul 2016

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia



39 Amilazemie    15,00     

40 CK    12,00     

41 CKMb    12,00     

42 Na (Natriu)    10,00     

43 k (Potasiu)    11,00     

44 Phosfor    13,00     

45 AlbU (Albumina)    22,00     

46 CreU (Creatinina)    15,00     

47 Astrup    50,00     

48 Co-oximetrie    50,00     

49 Transferina    24,00     

50 ASLO*1)    12,00     

51 VDRL*1) (RBW)      6,00     

52 RPR*1)       6,00     

53 Factor rheumatoid    10,00     

54 Proteina C reactivă*1)    11,00     

55 IgA, seric    15,00     

56 IgE seric    15,00     

57 IgM seric     16,00     

58 IgG seric    15,00     

59 Imunofixare      8,00     

60 Crioglobuline    10,00     

61 Complement seric  C3    11,00     

62 Complement seric C4    11,00     

63 Depistare Chlamydii    18,00     

64 Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)    40,00     

65 Testare HIV (la gravidă*1))    34,00     

66 TSH    21,00     

67 FT4      21,00     

68 Ag Hbe*2)    52,00     

69 Ag HBs (screening)*2)    32,00     

70 Anti-HAV IgM*2)    41,00     

71 Anti HBc*2)    30,00     

72 Anti HBe*2)    34,00     

73 Anti HCV*2)    65,00     

74 STH cu stimulare    27,00     

75 FSH    24,00     

76 LH    24,00     

77 Estradiol    24,00     

78 Cortizol    28,00     

79 Progesteron    26,00     

80 Prolactină     26,00     

81 PSA    24,00     

82 Free PSA    24,00     

83 Confirmare TPHA*1), *4)      13,00     

84 CA 125    40,00     

85 CA 19-9    50,00     

86 CA 15-3    50,00     

87 CEA    40,00     

88 Troponina    70,00     

89 D-Dimer    70,00     

90 ATPO    39,00     

91 AFP (alfa fetoproteina)    40,00     

92 Toxoplasma Ig M    40,00     

93 Toxoplasma Ig G    40,00     

       - Imunologie   



94 CMV  Citomegalovirus Ig M    40,00     

95 CMV  Citomegalovirus Ig G    40,00     

96 Rubella IG M    40,00     

97 Rubella IG G    40,00     

98 Dozare Vitamina B12    39,00     

99 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M    40,00     

100 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G    40,00     

101 Depistare hemoragii oculte 25,00

102 Ex. Digestie 15,00

103 Ex. Clostridium 20,00

104 Ex. Rotavirus 20,00

105 Cultură    16,00     

106 Antibiograma    13,00     

107 Cultura fungi    16,00     

108 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen 14,00

109 Cultura 16,00

110 Antibiograma 13,00

111 Examen complet de urină  (sumar + sediment)*1)    10,00     

112 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen    14,00     

113 Urocultură    16,00     

114 Antibiograma    13,00     

115 Determinare glucoză urinară*1)      6,00     

116 Determinare proteine urinare*1)      6,00     

117 Calcul renal    20,00     

118 Amilazurie    15,00     

119 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)    12,00     

120 Coprocultură    16,00     

121 Antibiograma    13,00     

122 Cultura fungi    15,00     

123 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)    20,00     

124 Examen microscopic nativ      6,00     

125 Examen microscopic colorat    10,00     

126 Cultură    16,00     

127 Antibiograma    13,00     

128 Cultură fungi    15,00     

129 Fungigrama    15,00     

130 Examen Babes- Papanicolau    40,00     

131 Examen microscopic colorat      6,00     

132 Cultură    16,00     

133 Antibiograma    13,00     

134 Cultură germeni anaerobi    16,00     

135 Antibiograma    13,00     

136 Examen microscopic/frotiu      6,00     

137 Cultură    16,00     

138 Antibiograma    13,00     

139 Examen histipatologic procedura completa HE 1-3 blocuri 130,00

        - Bacteriologie     

    - Analize de urina

            - Examen lichid puncţie 

        - Exudat faringian     

    - Examene spută 

     - Examinări histopatologice

     - Examene materii fecale 

    - Examene din secreţii vaginale

    - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi 



140 Examen histipatologic procedura completa HE 4-6 blocuri 250,00

141 Diagnostic histopatologic pe lamă 30,00

142
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 

blocuri
160,00

143
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 

blocuri
280,00

144 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină 35,00

145 Citodiagnostic secreţie vaginală 35,00

146 Examen citohormonal 30,00

147 Citodiagnostic lichid de puncţie 35,00

148 Teste  imunohistochimice *) / set 200,00

149 Citodiagnostic spermogramă 50,00

150 Citodiagnostic spută 35,00

151 Citodiagnostic lichid (urină, etc.) 35,00

152 Citodiagnostic brosaj 40,00

153 Citodiagnostic aspirat bronșic 35,00
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Nr. 

crt.
Serviciu paraclinic

Tarif  2016                                                                                                                                                                                                                                                                               

-lei-

1 Radiografie craniană standard 1 incidentă 30,00

2 Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței 35,00

3 Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri 35,00

4 Ex. radiologic bazin 30,00

5 Radiografie de membre 32,00

6 Ex. radiologic centură scapulară 30,00

7 Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV 32,00

8 Ex. radiologic părți coloana dorsală 42,00

9 Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată 42,00

10 Ex. radiologic coloana  vertebrală completă, fără coloana cervicală 35,00

11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă 32,00

12 Ex. radiologic torace ansamblu 30,00

13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic

torace şi organe ale toracelui

30,00

14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri 30,00

15 Ex. radiologic esofag ca serviciu independent  30,00

16 Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă

de contrast nonionică

55,00

17 Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală,

cu substanţa de contrast

80,00

18 Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire  pe sonda duodenală 90,00

19 Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 50,00

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

21 Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast 250,00

22 Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului 280,00

23 CT craniu  fără substanţă de contrast 150,00

24 CT regiune gât  fără substanţă de contrast nonionică 150,00

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

26 CT abdomen fără substanţă de contrast 200,00

27 CT pelvis fără substanţă de  contrast 150,00

28 CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast  nonionică/segment 200,00

29 CT membre/membru fără substanţă de contrast 200,00

30 CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică 350,00

31 CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică 350,00

32 CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică 380,00

33 CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos 360,00

34 CT pelvis nativ și cu substanţă de  contrast (nonionică) adm. Intravenos 360,00

35 CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast  nonionică/segment 350,00

36 CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment 360,00

37 CT ureche internă 270,00

38 Uro CT 350,00

39 Angiografie CT membre 350,00

40 Angiografie CT craniu 350,00

41 Angiografie CT  regiune cervicală 350,00

42 Angiografie CT  abdomen 350,00

TARIFE

practicate de secția de Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

în anul 2016
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43 Angiografie CT pelvis 350,00

44 RMN cranio cerebral nativ 400,00

45 RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment 400,00

46 PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ 600,00

47 RMN abdominal nativ 400,00

48 RMN pelvin nativ 400,00

49 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, glezna,etc. 400,00

50 RMN umăr nativ 400,00

51 RMN sân nativ 400,00

52 RMN umăr nativ și cu substanță de contrast 630,00

53 RMN sân nativ și cu substanță de contrast 630,00

54 RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast 630,00

55 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, etc.) nativ și cu substanță de

contrast

630,00

56 RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast 630,00

57 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă,etc. cu substanță de contrast 630,00

58 RMN cord cu substanță de contrast 630,00

59 Uro RMN cu substanță de contrast 830,00

60 Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 300,00

61 Angiografia RMN artere renale sau aorta 300,00

62 Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis, etc. 540,00

63 Angiografie carotidiană cu substanță de contrast 360,00

64 Ecografie generală (abdomen +  pelvis) 70,00

65 Ecografie abdomen 50,00

66 Ecografie pelvis 50,00

67 Ecografie transvaginală 50,00

68 Ecografie de vase (vene) 95,00

69 Ecografie de vase (artere) 95,00

70 Ecografie endocrină 70,00

71 Ecografie obstetricală 50,00

72 Ecografie transfontanelară 30,00

73 Ecografie + Doppler color 100,00

74 Ecografie de organ/articulație/părți moi 50,00

75 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II 120,00

76 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 100,00

77 Senologie imagistică-ecografie 60,00

78 Ecocardiografie 100,00

79 Ecocardiografie transesofagiană 170,00

80 Mamografie în 2 planuri/pentru un san  30,00/pentru 

un sân 
81 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25,00

82 Electromiografie 100,00



1 Consultaţie Gratuit

2 Sigilare - dinte 20,00

3 Tratament albire (Opalescence) 500,00

4 Aplicare bijuterii dentare 90,00

5 Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă 50,00

6 Chiuretaj subgingival per dinte 10,00

7 Tratament desensibilizare - dinte 10,00

8 Coafaj indirect 30,00

9 Obturație compozit tip I 60,00

10 Obturație compozit tip II 70,00

11 Obturație compozit tip III 80,00

12 Reconstrucție coronară 120,00

13 Armarea obturației cu pivot metalic 20,00

14 Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă 100,00

15 Tratament gangrena complicată 100,00

16 Tratament de canal (include obturație  de canal) monoradiculari 70,00

17 Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari 100,00

18 Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari 120,00

19 Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari 150,00

20 Coroană provizorie cabinet 20,00

21 Coroană provizorie laborator 40,00

22 Inlay compozit 150,00

23 Inlay ceramic 500,00

24 Fațetă compozit 250,00

25 Fațetă ceramic 800,00

26 Coroană metalică 80,00

27 Coroană metalo-compozit 240,00

Denumirea analizei

TARIFE                                                                                                                                                                                                                                                                             

practicate de Cabinetul de medicină dentară 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

în anul 2016

Tarif                      

- lei -

        - Protetică

SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE ORALĂ

        - Terapie
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         - Generale

        - Paradontologie

Nr. 

crt.



28 Coroană metalo-plastică 150,00

29 Coroană metalo ceramică fizionomică 400,00

30 Coroană ceramică pe Zirconiu 800,00

31 Coroană ceramică pe suport Au-Pt 700,00

32 Coroană integral ceramic 800,00

33 Rcr mono/pluriradicular 60,00

34 Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară 600,00

35 Proteză parțială acrilică 450,00

36 Proteză parțială rigid elastic 800,00

37 Proteză parțială elastic 1000,00

38 Proteză scheletată cu crosete turnate 2000,00

39 Proteză scheletată cu culise sau capse 2500,00

40 Rebazare rigidă 200,00

41 Rebazare elastică 400,00

42 Cauterizare 30,00

43 Extracție dinte lapte 20,00

44 Extracție monoradicular 50,00

45 Extracție pluriradicular 70,00

46 Extracție prin alveotomie 150,00

47 Sutură 30,00

48 Tratament alveolită 50,00

49 Extracție dinte parodontotic 20,00

50 Decapusonare (inclusiv anestezia) 70,00

51 Rezecție apicală frontali 200,00

52 Rezecție apicală premolari 220,00

53 Rezecție apicală molari 400,00

54 Odontectomie 200,00

        - Chirurgie
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TARIFE 

practicate de Medicina legală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 MEDICINĂ LEGALĂ 

 

 

1 Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate 

 

     75 
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TARIFE 

pentru aparţinători 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

1 Tarif/zi – taxă hotelieră 

 

     20 

2 Tarif/1 meniu 

 

      5 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                        Anexa nr. 23 

JUDEȚUL ALBA                          la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                              din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Recuperare Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

     -lei- 

 RECUPERARE NEUROLOGIE 

 

 

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament 

 

     280 

2 Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator 

 

    3.920 
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CONSILIUL JUDEȚEAN                              din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Psihiatrie Cronici 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 PSIHIATRIE CRONICI 

 

 

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament 

 

     145 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                       Anexa nr. 25 

JUDEȚUL ALBA                         la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                              din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

 

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament 

 

    202 

2 Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator    2.424 

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE  ŞI 

TRAUMATOLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament 

 

    268 

2 Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator 

 

   2.948 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                       Anexa nr. 26 

JUDEȚUL ALBA                         la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                              din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Ambulatorul Reabilitare Medicală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 REABILITARE MEDICALĂ 

 

 

1 Consultație 

 

      50 

2 Control 

 

      25 

3 Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/sed 

 

      28 

4 Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)  

 

     280 

5 Tratament infiltrativ 

 

      15 

6 Tarif masaj/şedinţă 

 

      10 

7 Tarif Kinetoterapie/şedinţă       10 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                       Anexa nr. 27 

JUDEȚUL ALBA                         la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                              din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Cabinetul de Boli Infecțioase 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 BOLI  INFECȚIOASE 

 

 

1 Consultație 

 

      50 

2 Administrare perfuzii 

 

      20 

3 Efectuare injecție subcutanată 

 

       5 

4 Efectuare injecție intradermică 

 

       5 

5 Efectuare injecție intramusculară 

 

       5 

6 Efectuare injecție intravenoasă 

 

      10 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                        Anexa nr. 28 

JUDEȚUL ALBA                          la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                               din 29.10.2015 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Cabinetul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE 

 

 

1 EKG (efectuare) 

 

     15 

2 Efectuare injecție intravenoasă 

 

     10 

3 Efectuare injectie intramusculară 

 

      5 

4 Efectuare injecție subcutanată 

 

      5 

5 Măsurare Glicemie 

 

      5 

6 Examen Doppler Vascular Periferic 

 

     15 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                    Anexa nr. 29 

JUDEȚUL ALBA                                            la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                           din 29.10.2015 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Cabinetul de Psihiatrie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                    

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 CABINET PSIHIATRIE 

 

 

1 Consult psihiatric +Referat medical 

 

     50 

2 Examen psihologic 

 

     25  

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                            Anexa nr. 30 

JUDEȚUL ALBA                                  la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                            din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Anatomie Patologică 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei - 

 ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 

 

1 Taxă îmbălsămare 

 

76 

2 Taxă cosmetizare 

 

45 

3 Taxă pentru frigider 

 

40 

4 Taxă de urgență a prelucrării piesei și elaborarea 

rezultatului histopatologic 

 

50 

5 Taxă de urgență citologie 50 

 

6 Autopsie anatomopatologică 

 

300 

 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                       Anexa  nr. 31 

JUDEȚUL ALBA                                               la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                    din 29.10.2015 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Cardiologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif   

     –lei- 

 
CARDIOLOGIE 

 
 

1 EKG (efectuare) 

 

       15 

2 Interpretare  EKG continuu  (24 ore, Holter) + interpretare 

 

       80 

3 Holter TA + interpretare 

 

       80 

4 Ecodoppler cardiac 

 

      100 

5 Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv 

deget/braț 

      40 

6 Test de efort       120 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                         Anexa  nr. 32 

JUDEȚUL ALBA                                       la hotărârea nr. 167   

CONSILIUL JUDEȚEAN                                din 29.10.2015 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Chirurgie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 
 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

      -lei- 

 CHIRURGIE 

 

 

1 Panarițiu       100 

2 Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită       100 

3 Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor       100 

4 Abcesului de părți moi       100 

5 Abcesului pilomidal       100 

6 Furuncului        80 

7 Furuncului antracoid, furunculozei        80 

8 Hidrosadenitei        80 

9 Seromului posttraumatic        80 

10 Arsuri termice <10%        75 

11 Leziunilor externe prin agenți chimici <10%        75 

12 Hematomului       100 

13 Plăgilor tăiate superficiale       100 

14 Degerăturilor (gr.1 și gr. 2)        75 

15 Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptură pachet varicos       200 

16 Adenoflegnionului       150 

17 Supurațiilor postoperatorii        75 

18 Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic                        

(polinevrita, supurații, microangiopatie) 

      100 

19 Afecțiuni mamare superficiale        80 

20 Supurații mamare profunde       150 

21 Granulomului ombilical       70 

22 Abcesului perianal       200 

23 Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie       200 

24 Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor                        

neinfectate  

      150 

25 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       100 

26 Toaleta plăgii, pansament        50 

27 Extragere fire         50 

28 Puncție postmastectomie         50 

29 Ablație unghială       100 



ROMÂNIA                                                                            Anexa  nr. 33 

JUDEȚUL ALBA                                                    la hotărârea  nr. 167                 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                  din 29.10.2015 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Dermatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                     

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

 DERMATOLOGIE  

 

 

1 Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/            

leziune 

 

     50 

2 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie 

 

     50 

3 Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezia,                  

excizie, sutură –inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) 

 

    100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                               Anexa  nr. 34 

JUDEȚUL ALBA                                            la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                     din 29.10.2015 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Gastroenterologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                          

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 GASTROENTEROLOGIE 

 

 

1 Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie) 

 

     250 

2 Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)      300 

 

3 Endoscopie digestivă superioară + biopsie 

 

     350 

4 Endoscopie digestivă inferioară + biopsie      400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                         Anexa  nr. 35 

JUDEȚUL ALBA                                     la hotărârea  nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Nefrologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                       

crt. 
              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

 NEFROLOGIE 

 

 

1 EKG (efectuare) 

 

    15 

2 Efectuare injecție intravenoasă 

 

    10 

3 Recoltarea unui produs patologic sau material      

pentru biopsie  

 

    40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                           Anexa  nr. 36 

JUDEȚUL ALBA                                                   la hotărârea  nr. 167            

CONSILIUL JUDEȚEAN                                  din 29.10.2015 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Ginecologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

     -lei- 

 GINECOLOGIE 

 

 

1 Manevre de mică chirurgie pentru abces și/sau chist vaginal  

sau Bartholin cu marsupializare, polipi, vegetații vulvă vagin,  

col 

      50 

2 Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz       15 

3 Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU       10 

4 Extracție de corpi străini (DIU)       50 

5 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       15 

6 Montare DIU      100 

7 Taxă monitorizare parturientă și făt       100 

8 Avort la cerere cu anestezie locală      300 

9 Avort la cerere cu anestezie generală      450 

10 Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie      350 

11 Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic       500 

12 Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital      50 

13 Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi      25 

14 Nașterea prin operație cezariană la cerere     400 

15 Monitorizare cardiacă fetală       25 

16 Sutură cu fire resorbabile     200 

17 Monitorizare sarcină la termen     400 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                          Anexa  nr. 37 

JUDEȚUL ALBA                                       la hotărârea  nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                 din 29.10.2015 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Otorinolaringologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 OTORINOLARINGOLOGIE  

 

 

1 Tratament chirurgical colecție: sept flegmon, periamigdalian,  

furuncul CAE 

 

    150 

2 Extracție corpi străini 

 

    100 

3 Tamponament anterior 

 

    100 

4 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie 

 

    400 

5 Cura chirurgicală a othematomului 

 

    500 

6 Audiometrie la căști sau în câmp liber vocală  sau tonală 

 

     20 

7 Tratament chirurgical al traumatismelor  ORL 

 

    450 

8 Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale 

 

    200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                   Anexa  nr. 38 

JUDEȚUL ALBA                                            la hotărârea  nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                          din 29.10.2015 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Ortopedie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                              

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 ORTOPEDIE 

 

 

1 Luxație, entorsă sau fractura antebrațului  pumnului, gleznei, oaselor               

carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange 

 

     50 

2 Entorsa sau luxația, patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,             

fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii 

tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, 

instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară  

 

     50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 Fractura femurului : luxației, entorsei, fracturii de gambă  cu aparat              

crurepedios, tratamentul scoliazei cifozei, spondilolostezisului, rupturii 

musculare 

 

     50 

4 Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la      

falange 

 

     30 

5 Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare 

 

     30 

6 Consultație, examen diagnostic și tratament în displazia luxantă a                    

șoldului în primele 6 luni  

 

     50 

7 Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni 

 

     30 

8 Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum , picior                

plat valg  

 

     30 

9 Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, postraumatice, 

hematom, serom, edem, resturi de bont 

 

     50 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                          Anexa  nr. 39 

JUDEȚUL ALBA                                       la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                 din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Reumatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.               

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif 

     –lei- 

 REUMATOLOGIE  

 

 

1 Infiltrații peridurale  

 

      20 

2 Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) 

 

      10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                          Anexa nr. 40 

JUDEȚUL ALBA                                      la hotărârea  nr.  167      

CONSILIUL JUDEȚEAN                      din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Urologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                   

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 UROLOGIE 

 

 

1 Dilatația stricturii uretrale  

 

      30 

2 Cateterismul uretrovezical a demeure  pentru  retenție  

completă de urină 

 

      30 

3 Efectuare injecție intravenoasă 

 

      20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                     Anexa nr. 41 

JUDEȚUL ALBA                                            la hotărârea nr.  167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                            din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secția de Medicină internă - geriatrie și gerontologie 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE 

 

 

1 Efectuare injecție intravenoasă 

 

     10 

2 EKG  (efectuare) 

 

     15 

3 Oscilometrie (Doppler vascular) 

 

     10 

4 Spirometrie 

 

     15 

5 Aerosol/caz 

 

      5 

6 Servicii medicale de bronhoscopie  

 

   250 
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JUDEȚUL ALBA                                                             la hotărârea  nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                 din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Oftamologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 OFTALMOLOGIE 

 

 

1 Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia  

 

      20 

2 Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie) 

 

      20 

3 Explorarea funcției binoculare, examen diplopie 

 

      20 

4 Extracția corpilor străini 

 

      30 

5 Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente 

 

      30 

6 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie 

 

      40  

7 Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală                     

(determinare acuitate vizuală, examen  biomicroscopic, examen        

refractie,  examen oftalmologic, perimetrie) 

 

     200 

8 Perimetrie statică 

 

      30 

9 Perimetrie computerizată 

 

      50 
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JUDEȚUL ALBA                         la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                              din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de secţia de Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

Nr.                         

crt. 
                        Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

 NEUROLOGIE  

 

 

1 EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă                      

intermitentă)  

 

     50 

2 EEG Standard cu interpretare 

 

     75 

3 EEG cu mapping și CD 

 

    120 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                            Anexa nr. 44 

JUDEȚUL ALBA                             la hotărârea nr. 167          

CONSILIUL JUDEŢEAN                        din 29.10.2015 

 

 

TARIFE 

practicate de ambulatoriu de specialitate 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 consultațiile medicale la cerere   50 lei 

 fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel : 

- număr examinări  6  x 15 lei  examinare 

- taxă eliberare 10 lei 

 fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel : 

- număr examinări  x 15 lei/examinare 

- taxă eliberare 10 lei 

 fișa medicală pentru plecarea în străinatate : 

- număr consultații  x 15 lei/consultație 

- taxă eliberare 10 lei 

 certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel : 

- examen VDRL        6 lei 

- examen psihologic 25 lei 

- taxa eliberare         10 lei 

TOTAL                       41 lei 

 fișa medicală pentru angajare și control periodic : 

- examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini  25 lei 

- examen clinic general pe aparate și sisteme + incheierea fișei de aptitudini (pentru persoanele 

juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei 

- examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei 

- examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii 

  

 examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru  străini   100 lei                                  

 

Nota : Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina muncii 

conform HGR 1169/12.12.2011, care modifică HGR 355/2007, privind sănătatea lucrătorilor, care nu sunt 

reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi aprobate doar prin Hotărâre a 

Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

   

 



ROMÂNIA                                                                        Anexa nr. 45 

JUDEȚUL ALBA                                      la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                               din 29.10.2015 

 

 

 

TARIFE 

pentru aparținători practicate de secţia de Pediatrie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                 

crt. 
                              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

 PEDIATRIE 

 

 

1 Taxă Salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi  (1 pat, 1 pătuț,             

baie proprie, televizor, aer condiționat, frigider) 

 

    50 

2 Taxă Salon rezervă cu 2 paturi/zi/pat (televizor, frigider) 

 

    35 

3 Taxă aparținător/zi conform art.221, Legea 95/2006,                            

pentru  copilul mai mare de 3 ani 

 

    20 
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JUDEȚUL ALBA                                      la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                     din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

Pentru investigații de medicină sportivă  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                 

- lei - 

 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ 

 

 

1 Consultație medicină sportivă preventivă (necesară 

participării la competiții sportive) și/sau curative (boli, 

accidentări, scutiri) 

 

20 

 

 

 

 

   

 



ROMÂNIA                                                            Anexa nr. 47 

JUDEȚUL ALBA                                   la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                   din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

Pentru prestațiile de servicii pentru persoanele fizice și juridice, in cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta  Alba Iulia 

in anul 2016 

 

 

 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif  

   –lei- 

 REGISTRATURĂ 

 

 

1 Xerocopie format A4 

 

    0,50 

2 Xerocopie format A3 

 

    1,00 
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CONSILIUL JUDEȚEAN             din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

Pentru investigații de alergologie  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei -   

 CABINET ALERGOLOGIE 

 

 

1 Testare set standard de alergeni 

 

100 

2 Testare anestezice stomatologice 

 

50 

3 Testare epicutane (substanțe chimice, medicamente, etc.) 

 

30 

 

 

 

 

   

 



ROMÂNIA                                                                    Anexa nr. 49 

JUDEȚUL ALBA                      la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                 din 29.10.2015 

 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate de Laborator BK 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                        

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif           

     -lei- 

  SECȚIA TBC 

 

 

1 Consult și referat medical 

 

      50 

2 Radiografie torace 

 

      30 

3 Spirometrie 

 

      15 

4 Aerosol/caz 

 

      5 

5 Efectuare injecție intravenoasă 

 

     10 

6 Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid      

pleural, secreții) 

 

     15 

7 Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronsic, lichid              

pleural, secreții) 

 

     70 

8 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS) 

 

    100 

9 Program stop fumat 

 

    100 

 

 

 
 



ROMÂNIA                                                                          Anexa nr. 50 

JUDEȚUL ALBA                            la hotărârea nr. 167 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                 din 29.10.2015 

 

 

 

 

TARIFE 

practicate la Sala de tratament 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2016 

 

 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

  SALĂ DE TRATAMENT 

 

 

1 Efectuare injecție subcutanată 

 

      5 

2 Efectuare injecție intradermică 

 

      5 

3 Efectuare injecție intramusculară 

 

      5 

4 Efectuare injecție intravenoasă 

 

     10 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea 

concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A. 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii 

private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A.; 

- Raportul de specialitate nr. 18446/06.10.2015 Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr.3594-16969/15.09.2015. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestiunea patrimoniului județului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–alin.(1) lit. c) şi alin.(4), lit. a) şi art. 120,121 și 123-alin.(1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare                           

nr. 1969-12770/2008. 

În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse 

în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Bunurile menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, se concesionează către Societatea 

Comercială APA–CTTA S.A., pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 . 



Art. 3. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

     Contrasemnează,  

                                                                   P.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                      Liliana NEGRUȚ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29 octombrie 2015 

Nr.168 



                 

                          Anexa    

                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                 nr. 168 /29.10.2015 

 

                                           

 

 

 

                           

LISTA  

CU  BUNURILE ACHIZIŢIONATE DE CĂTRE S.C. APA–CTTA S.A. 

DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE,  

CARE SE CUPRIND ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI ALBA  

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire mijloc fix U.M. Cant. 

 

Preţ 

Unitar 

[lei] 

Valoare 

Inventar 

[lei] 

1 Autospeciala combinată pentru 

vidanjare și spălare rețele de 

canalizare 

Buc. 1 973.000,00 973.000,00 

2 Autovidanjă combinată pentru 

curățat rețele de canalizare 

Buc. 1 513.400,00 513.400,00 

3 Autovidanjă combinată pentru 

curățat rețele de canalizare 

Buc. 1 513.400,00 513.400,00 

4 Autoturism Dacia Duster Laurette 

1,5DCI 

Buc. 1 66.809,81 66.809,81 

5 Roweld Rofuse 1200 Turbo (aparat 

sudura) 

Buc. 1 8.599,50 8.599,50 

6 Pompă sumersibilă mobilă, Wilo Fit 

V06DA/SP 

Buc. 1 9.618,72 9.618,72 

7 Sisteme video/sisteme alarmă 

pentru casieriile SC APA CTTA SA 

Jud.Alba 

Buc. 1 11.107,18 11.107,18 

 

TOTAL: 

2.095.935,21 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59 din 12 martie 2015 

privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-CTTA S.A. 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 59/ 12 martie 2015 privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-

CTTA S.A.; 

- Raportul de specialitate nr.18601/07.10.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59/ 

12 martie 2015 privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-CTTA S.A.; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 3594/15.09.2015, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16969/15.09.2015; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4663/17.07.2015, privind obiectivul “Sistem 

microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, 

Doştat şi a localităţii Răhău”, executat de către S.C. APA–CTTA  S.A. din fonduri I.I.D.; 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestiunea patrimoniului județului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.59/12.03.2015 privind includerea unui bun imobil ]n 

Inventarul bunurilor care apar’in domeniului public al județului Alba și aprobarea concesionării 

acestuia către S.C.APA-CTTA S.A.; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A; 



- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare                           

nr. 1968-12770/2008 – Anexa nr. 2. 

În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.59 din 12 martie 2015 se modifică și 

se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, ca urmare a recepționării obiectivului „Sistem 

microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doștat și 

a localității Răhău”, realizat din fonduri I.I.D..  

Art. 2. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

comunică: 

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

- Societăţii Comerciale APA–CTTA S.A; 

- Compartimentului Administrarea domeniului public şi privat; 

- Compartimentului contabilitate-financiar; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                                      Contrasemnează, 

                                                                                     p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29 octombrie 2015 

Nr.169 

 



           Anexa  
           la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
                      nr. 169 din 29 octombrie 2015 

 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 213  ÎN 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul  
de  

Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică 
actuală 

213. 1.8. Sistem microregional 
de alimentare cu apă 
potabilă a comunelor 
Daia Română, Cut, 
Câlnic, Şpring, Doştat 
și a localității Răhău 

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, 
Câlnic, Şpring şi Doştat, cuprinzând: 
1. Aducţiuni, în lungime totală de 62.356 ml, după cum urmează:  
a) Punct racord – GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD,          

De 400, Pn 10, L=9.556 ml; 
b) GA1– GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, De 

180-200, Pn 10-16, L=7.483 ml; 
c) GA2 – GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       

L=5.483 ml; 
d) GA1 – Nod E (Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; 
e) Nod E - GA6 (Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=1.466 ml; 
f) Nod E – Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, De 225, Pn 10-16, L=3.540 ml; 
g) Nod F - Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 ml; 
h) Nod G – GA8 (Rezervoare Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, 

L=629 ml; 
i) Nod G – Nod H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=645 ml; 
j) Nod H – GA4 (Staţia de pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-110, 

Pn 6-10, L= 5.297 ml; 
k) GA4 – GA5 (Rezervoare Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 

ml; 
l) Nod H – GA9 (Staţia de pompare/Rezervoare Şpring):PEHD, De 90, 

Pn 6-10, L= 5.321 ml; 
m) Nod F – GA7 (Staţia de pompare/Rezervoare Câlnic):PEHD, De 125, 

Pn 6-16, L= 6.034 ml. 

2015 12,477,265.95 Domeniul 
public al 
judeţului Alba, 
potrivit 
Hotărârii 
Consiliului 
Județean 
Alba nr. 59 
din martie 
2015 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul  
de  

Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică 
actuală 

2. 5 Staţii de pompare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările 
aferente: 

a. GA1 şi GA2 Daia Română; 
b. GA4 Boz; 
c. GA7 Câlnic; 
d. GA9 Şpring. 

3. 8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările 
aferente: 

a. GA2 Daia Română; 
b. GA3 Vingard; 
c. GA4 Boz; 
d. GA5 Doştat; 
e. GA6 Cut; 
f. GA7 Câlnic; 
g. GA8 Cunţa/Draşov; 
h. GA9 Spring.     

4. 8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 
a. 600 mc – Daia Româna; 
b. 300 mc – Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 
c. 200 mc – Vingard, Boz, Doştat şi Şpring. 

5. 83 Cămine. 
 
 

  



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie 

al  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia 
 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al  Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia; 

  - Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi relaţii publice nr.18.622/08.10.2015. 

Ţinând cont de adresa Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia nr.1270/1.10.2015  

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.18207/01.10.2015. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 - Sănătate şi protecţie socială. 

Având în vedere prevederile : 

-art. 4 alin.(2) lit.b) şi art.7 alin.(1) lit.b) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 

nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art.1. Se desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul 

Direcţiei dezvoltare - bugete şi doamna Todea Petruţa Rodica consilier superior în cadrul Direcţiei 

dezvoltare -bugete, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia.  

 Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.168 din 18 octombrie 2012 se abrogă. 

        Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică : 

 Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

 Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia; 

 Doamnei Ţimonea Mirela Camelia; 

 -     Doamnei Todea Petruţa Rodica. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 

Ion DUMITREL                                                                p.SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                                        LILIANA NEGRUŢ 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29.10.2015 

Nr.170 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba 

şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei internaţionale 

„Managementul Carierei” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2015; 

Luând în dezbatere :  

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, în vederea organizării “Conferinţei Internaţionale „Managementul Carierei”. 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 19059/14.10.2015. 

Văzând: 

          -  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5- Cooperare Interistituţională şi mediul de 

afaceri. 

 - Adresa Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba sub nr. 13899 din 28.07.2015, privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 

vederea organizării Conferinţei Internaţionale „Managementul Carierei”, prin Centrul de Informare, 

Consiliere şi Orientare în Carieră, în colaborare cu Universitatea Czestochowa (Polonia) şi Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România.  

Având în vedere prevederile : 

-  art. 91 alin.(1) lit.e), alin.(5) lit.a) pct.1 şi alin.(6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi art.115 alin(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării “Conferinţei 

Internaţionale „Managementul Carierei”, prin Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în 

Carieră, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2 Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prezenta hotărâre potrivit 

prevederilor art.1. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

- Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

 

 

PREŞEDINTE                   CONRASEMNEAZĂ, 

          ION DUMITREL     p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  

                                                                                                             LILIANA NEGRUŢ 
 

 

 

 

Alba Iulia, 29.10.2015 

Nr.171 

 



 Anexa la hotărârea  nr.171/29.10.2015 

 

ROMÂNIA        ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA     Universitatea “1 Decembrie 1918”Alba Iulia 

Consiliul Judeţean Alba      

     

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

Încheiat între: 

Judeţul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, având codul unic de înregistrare fiscala 4562583, cont bancar 

RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat 

legal prin domnul Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de lider al asocierii  

 

pe de o parte, şi 

 

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Municipiul Alba Iulia strada 

Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba având codul unic de înregistrare fiscala 5665935 şi  cont 

bancar RO47TREZ002504601X000270 deschis la Trezorezia municipiului Alba Iulia, 

reprezentat legal prin domnul prof. univ.dr. Daniel Breaz – rector, în calitate de parte asociată 

 

pe de altă parte, prin care părţile convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 

 Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept 

privat, fără scop lucrativ, apolitică şi nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării ştiinţifice 

regionale. 

 Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia îşi propune să organizezeediţia a III-a 

aConferinţeiInternaţionale „ManagementulCarierei”, prinCentrul de Informare, 

ConsiliereşiOrientareînCarieră,în colaborare cu Universitatea Czestochowa (Polonia) şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România. 

 Judeţul Alba, prin Consiliul judeţean Alba, îşi propune să sprijine organizarea ediţiei a 

III-aaConferinţeiInternaţionale „ManagementulCarierei”, prinCentrul de Informare, 

ConsiliereşiOrientareînCarieră,în colaborare cu Universitatea Czestochowa (Polonia) şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România. 

 Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea 

organizării în condiţii optime a ediţiei a III-a a “ConferinţeiInternaţionale 

„ManagementulCarierei”, prinCentrul de Informare, ConsiliereşiOrientareînCarieră,în 

colaborare cu Universitatea Czestochowa (Polonia) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice din România. 

  

ARTICOLUL 1-  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie  organizarea în perioada 5-6 Noiembrie 2015, la 

Alba Iulia, a ediţiei a III-aa“ConferinţeiInternaţionale „ManagementulCarierei”, prinCentrul 

de Informare, ConsiliereşiOrientareînCarieră,în colaborare cu Universitatea Czestochowa 

(Polonia) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România. 

 

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul de desfăşurare a evenimentului de interes public 

judeţean  - ediţia a III-a aConferinţeiInternaţionale „ManagementulCarierei”, prinCentrul de 

Informare, ConsiliereşiOrientareînCarieră,în colaborare cu Universitatea Czestochowa (Polonia) 

şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România. 



 

(3)ÎncadrulconferinţeivoravealocSesiuni special susţinute despecialişti de la universităţi din 

ţarăşistrăinătateîndomeniile:  

o oportunităţi de carieră în spaţiul european 

o consiliere în carieră şi dezvoltare personală 

o corelarea competenţelor tinerilor cu piaţa muncii 

o politici privind incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în piaţa muncii 

ARTICOLUL 2 – DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliul Judeţean Alba 

şi expiră la data de 30 noiembrie 2015. 

 

ARTICOLUL 3 -  RESURSE FINANCIARE 

3.1 Resursele financiare necesare realizării evenimentului sunt în valoare de 18.000 lei şi sunt 

constituite din contribuţia Judeţului Alba, contribuţiaUniversităţii ”1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia şi alte surse provenite din donaţii sau sponsorizări. 

3.2 Contribuţia Judeţului Alba, lider al asociaţiei, este în cuantum de 5.500 lei (pentru închirierea 

sălii unde se va desfăşura evenimentul şi tipărirea materialelor necesare) 

 

 

ARTICOLUL 4 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

(1)Liderul Asocierii: 

 Judeţul Alba alocă suma de 5.500 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba pe anul 2015 

necesară desfăşurării Conferinţei Internaţionale „Managementul Carierei”, prin Centrul 

de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, în colaborare cu Universitatea 

Czestochowa (Polonia) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România 

 Plata se va face în contul Universităţii „1Decembrie 1918”. 

 

(2) Partea Asociată: 

  întocmeşte lista participanţilor   

  întocmeşte Agenda de desfăşurare a evenimentului 

 organizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedura de desfăşurare a 

evenimentului 

 îşi asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, numai în cadrul evenimentului 

  solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în acord 

  efectuează plățile necesare realizării conferinței din resursele financiare alocate prin 

prezentul Acord. 

 

ARTICOLUL 5 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese iar partea 

asociată va fi informată imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFIDENŢIALITATEA  

Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror documente, informaţii sau altor materiale 

comunicate lor în mod confidenţial. 

 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă 

parte cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a amendamentului, cu excepţia 

cazurilor foarte bine justificate. 



 

ARTICOLUL 8 – DIVERGENŢE 

Toate divergenţele rezultând din punerea în practică a prezentului Acord de Asociere trebuie 

rezolvate pe cale amiabila.  

 

 

 

Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

 

 

 

 

 

Liderul Asocierii                                                     Partea Asociată 

 

Judetul Alba, prin      Universitatea “1 Decembrie 1918” 

ConsiliulJudeţean Alba       Alba Iulia 

  

 

 

Preşedinte,        Rector,  

Ion DUMITREL      Prof. Univ. Dr. Daniel BREAZ 

 

 

 

 Director executiv, 

 Marian-Florin AITAI 

 

 

 

Vizat CFP 

 

 

 

Consilierjuridic 

        

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.21/29.01.2015 privind 

stabilirea preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora  

se calculează veniturile din arendă în anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2015. 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 21/29.01.2015 privind stabilirea preţurilor medii la 

principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 

2015; 

- Raportul de specialitate nr.18694/08.10.2015 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete,  

Văzând  
- Adresa nr.1424/2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba  înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba nr.18383/05.10.2015; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Comisia dezvoltare economică,    

bugete, strategii. 

 Având în vedere prevederile: 

- Articolul 62 alineatul 2^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicarea a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificarile şi 

completările ulterioare; 

- art.91 alin.1, litera f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificarile şi completările ulterioare 

În temeiul art.97 şi art.115(1) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art.unic Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr.21/2015 privind 

stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza cărora se calculează 

veniturile din arendă în anul 2015, în sensul modificării nr.crt.5.1, a preţului mediu de 

livrare al produsului “mere”de la 2,00 lei/kg la 0,80 lei/kg. 

 

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

comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 

- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba  

- Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

PREŞEDINTE,       Contrasemnează, 

   Ion Dumitrel        p. SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                     

Liliana NEGRUŢ 

  

 

 

Alba Iulia, 29.10.2015  

Nr. 172 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 27/29.01.2015 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local,  

în anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară in data de 29 octombrie 2015; 

Luând in dezbatere : 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 27/29.01.2015 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local, în anul 2015; 

 Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 

Alba nr. 27/29.01.2015 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în 

anul 2015, initiat de domnul presedinte Ion Dumitrel; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 19438/20.10.2015 cu 

privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 188 din data de 09.10.2015; 

Vazand: 

 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, 

strategii”. 

Având in vedere prevederile : 

 Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

In temeiul art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei, prevazută la art.2 lit.b, la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 27/29.01.2015, in ceea ce priveşte utilizarea în anul 2015 a 

excedentului rezultat la 31.12.2014, în sumă de 12.623,51 mii lei, ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2015. 

Art. 2 Anexa este parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/29.01.2015 rămân 

nemodificate. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 

- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                                                             Contrasemneaza 

                                                                             p. Secretarul  Judeţului, 

                                                                                   Liliana Negrut 

 
 

 

 

Alba Iulia, 29.10.2015 

Nr. 173 



Anexa 

la   hot. nr. 173

din 29.10.2015

mii lei

Nr. 

Crt.
Denumirea obiectivului Buget 2015

0 A 1

12.623,51

Capitolul 51.02                                                                                                   AUTORITATI 

PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
6.408,63

I Obiective de investitii: 6.058,63

1 Refunctionalizare cladire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judetean Alba - cu extindere
4.966,00

2 Reabilitare Palat Cultural Blaj 800,00

Instalatii electrice si curenti slabi pentru imobilul situat in Alba Iulia str.Regina Maria nr.6
246,63

Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp C2 in Biblioteca Judeteana cu mansardare
46,00

II Alte cheltuieli de investitii: 350,00

Reparatie capitala la corpul C3 al imobilului situat in Alba Iulia, str.Regina Maria nr.6 350,00

Capitolul 54.02                                                                                                                      

Alte servicii publice generale                                                                                            
150,00

I Obiective de investitii: 150,00

1 Reparatie capitala la cladirea Sediu Salvamont Alba 150,00

Capitolul 68.02                                                                                                                      

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                                                                                            
1.284,00

I Obiective de investitii: 13,00

1 Amenajare si imprejmuire curte Castel Sancrai 13,00

II Alte cheltuieli de investitii: 1.203,00

1 Reparatie capitala sediu nou DGASPC Alba 830,00

2 Reparatie capitala sediu str. M.Viteazu nr.2 Alba Iulia 373,00

III
Proiectul " Asistenta in consiliere, calificare eficienta si servicii- acces pentru 

persoane vulnerabile" 68,00

Capitolul 74.02                                                                                                     

PROTECTIA MEDIULUI
2.122,51

I Obiective de investitii: 2.052,51

1 Proiect "Sistem de mananagement integrat al deseurilor in judetul Alba" 733,68

2
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 

Frumoasa" 1.318,83

II Alte cheltuieli de investitii: 70,00

1 Elaborare studiu pentru intocmire Plan de mentinere a calitatii aerului in judetul Alba
70,00

Capitolul 84.02                                                                                                

TRANSPORTURI
2.658,37

I Obiective de investitii: 2.228,37

1
Pod pe DJ107H- Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - Ighiu -Sard- Gara Sard(DN74),km

12+751,28, localitatea Bucerdea Vinoasa, jud Alba 131,01

2
Consolidare Pod pe DJ107C, km 9+223 peste paraul Dumbravita, in localitatea Limba, jud

Alba 575,05

3
Pod pe DJ 107:Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergaul Mare - Blaj- Cetatea de Balta - lim jud 

Mures, KM 22+850, LOC Colibi 1.522,31

II Alte cheltuieli de investitii: 430,00

1

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie "Reabilitarea si modernizarea drumului 

judetean DJ107I:Aiud(DN1)Aiudul de Sus - Ramet - Bradesti- Geogel - Macarestru -Barlesti 

Catuni - Cojocani -Valea Barni- Barlesti - Mogos - Valea Alba Ciuciulesti-Bucium Izbita-

Cojeseni- Bucium Sat - DN74(Cerbu), km0+000-km76+540 400,00

2 Expertiza tehnica si DALI "Pod pe DJ107, peste raul Mures, km 4+587,loc Teleac, jud Alba
30,00

      Ion Dumitrel                                                                                                                                 p. Secretarul  Judeţului,

                                                                                                                                                                  Liliana Negrut

ROMANIA

JUDETUL ALBA

CONSILIUL JUDETEAN

Programul obiectivelor de investitii de interes judetean finantate din excedentul bugetului local, 

pe anul 2015

TOTAL, din care:

       Presedinte                                                                                                                                              Contrasemneaza



 

ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, 

bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2015 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al 

anului 2015, 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice si 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2015 iniţiat de 

domnul preşedinte Ion Dumitrel, 

 - raportul nr. 18665/08.10.2015  al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la proiectul de hotărâre 

înregistrat sub nr. 181 din 07.10.2015; 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – “Dezvoltare economică, Bugete, Strategii” 

Având în vedere prevederile : 

- art. 49 alin. 12, 13 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 91-(3), litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97 si art.115(1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă RÂ R E 

Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru trimestrul III al 

anului 2015 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 

2015  conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru trimestrul 

III al anului 2015 conform anexei 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si 

subvenţii din bugetul local pentru trimestrul III al anului 2015 conform anexei nr. 4 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 

- Direcţiei Dezvoltare si Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     Preşedinte, 

   Ion Dumitrel              

        Contrasemnează, 

    p. Secretarul Judeţului, 

                                                 Liliana Negruţ 

 

 

Alba Iulia, 29.10.2015 

Nr. 174 



JUDETUL ALBA

lei

DENUMIRE
Cod 

indicator

Prevederi 

anuale

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Executie la 

30.09.2015

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 000102 169.601.320 135.457.270 146.088.032

I.  VENITURI CURENTE 0002 113.701.320 89.654.670 101.311.365

A.  VENITURI FISCALE 0003 145.519.000 115.922.860 108.663.277

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006 60.071.000 47.679.830 49.244.987

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 60.071.000 47.679.830 49.244.987

A2.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0010 85.448.000 68.243.030 59.418.290

Sume defalcate din TVA 1102 83.933.000 66.989.000 58.297.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati

1602 1.515.000 1.254.030 1.121.290

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -31.817.680 -26.268.190 -7.351.912

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 66.000 51.010 63.162

Venituri din proprietate 3002 66.000 51.010 63.162

B2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -31.883.680 -26.319.200 -7.415.074

Venituri din prestari servicii si alte activitati 3302 1.261.000 945.000 1.021.328

Amenzi, penalitati si confiscari 3502 81.000 60.980 101.911

Diverse venituri 3602 98.000 73.000 48.556

Donatii si sponsorizari 370201 13.040 13.040 13.131

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203 -33.336.720 -27.411.220 -8.600.000

IV.  SUBVENTII 0017 55.900.000 45.802.600 44.776.667

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE

0018 55.900.000 45.802.600 44.776.667

Subventii de la bugetul de stat 4202 55.900.000 45.802.600 44.776.667

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 5002 169.601.320 135.457.270 112.959.991

Autoritati publice si actiuni externe 5102 12.867.600 10.877.400 8.370.176

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 12.867.600 10.877.400 8.371.176

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 5.905.000 4.681.000 4.261.501

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20 6.494.600 5.728.400 4.062.367

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 453.000 453.000 47.308

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 15.000 15.000 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.84 0 0 -1.000

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 5102.8501 0 0 -1.000

Autoritati executive si legislative 510201 12.867.600 10.877.400 8.370.176

Autoritati executive 51020103 12.867.600 10.877.400 8.370.176

Alte servicii publice generale 5402 1.691.000 1.347.000 1.106.247

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 1.691.000 1.347.000 1.107.181

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 346.000 282.000 246.228

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5402.20 485.000 398.000 246.953

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

5402.51 860.000 667.000 614.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5410.84 0 0 -934

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 5408501 0 0 -934

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 860.000 667.000 614.000

Alte servicii publice generale 540250 831.000 680.000 492.247

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 5.432.000 2.748.000 1.177.723

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 5.432.000 2.748.000 1.177.723

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5502.20 200.000 200.000 75.193

TITLUL III DOBANZI 5502.30 5.232.000 2.548.000 1.102.530

Aparare 6002 414.000 400.000 290.989

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI ALBA  

PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2015

Anexa nr. 1

la Hotararea nr. 174

din 29.10.2015



CHELTUIELI CURENTE 6002.01 414.000 400.000 290.989

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20 414.000 400.000 290.989

Aparare nationala 600202 414.000 400.000 290.989

Ordine publica si siguranta nationala 6102 243.000 214.000 96.575

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 243.000 214.000 96.575

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20 243.000 214.000 96.575

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 

nonmilitara)

610205 243.000 214.000 96.575

INVATAMANT 6502 17.358.590 12.875.740 11.122.100

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 17.360.080 12.877.230 11.123.586

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 3.968.220 3.369.370 2.977.535

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20 571.630 571.630 263.563

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6502.51 4.443.280 3.861.230 3.403.172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40.000 40.000 40.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 8.336.950 5.035.000 4.439.316

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.84 -1.490 -1.490 -1.486

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6502.8501 -1.490 -1.490 -1.486

Invatamant prescolar si primar 650203 8.336.950 5.035.000 4.439.316

Invatamant primar 65020302 8.336.950 5.035.000 4.439.316

Invatamant  nedefinibil prin nivel 650207 8.781.640 7.600.740 6.642.784

Invatamant special 65020704 8.781.640 7.600.740 6.642.784

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 240.000 240.000 40.000

SANATATE 6602 1.465.280 1.395.280 943.034

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 1.465.280 1.395.280 943.034

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 1.465.280 1.395.280 943.034

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 1.465.280 1.395.280 943.034

Spitale generale 66020601 1.465.280 1.395.280 943.034

Cultura, recreere si religie 6702 21.178.500 16.633.000 13.623.382

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 21.184.500 16.639.000 13.629.358

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 911.000 748.000 659.095

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6702.20 1.994.500 1.576.000 1.082.803

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 7.128.000 5.464.000 4.524.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2.170.000 1.750.000 1.440.000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 8.981.000 7.101.000 5.923.460

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702.84 -6.000 -6.000 -5.976

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6702.8501 -6.000 -6.000 -5.976

Servicii culturale 670203 5.040.000 3.761.500 3.245.155

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 1.624.000 1.360.500 1.223.155

Muzee 67020303 2.166.000 1.651.000 1.509.000

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 1.250.000 750.000 513.000

Servicii recreative si sportive 670205 2.170.000 1.750.000 1.440.000

Sport 67020501 2.170.000 1.750.000 1.440.000

Servicii religioase 670206 8.981.000 7.101.000 5.923.460

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 4.987.500 4.020.500 3.014.767

Asigurari si asistenta sociala 6802 85.578.000 70.349.000 65.699.690

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 85.596.000 70.367.000 65.718.120

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 16.496.000 12.896.000 11.650.475

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20 14.344.000 12.471.000 10.293.333

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6802.57 54.756.000 45.000.000 43.774.312

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.84 -18.000 -18.000 -18.430

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6802.8501 -18.000 -18.000 -18.430

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 85.578.000 70.349.000 65.699.690

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 147.350 106.000 0

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 147.350 106.000 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 147.350 106.000 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 147.350 106.000 0

Alimentare cu apa 70020501 147.350 106.000 0

Protectia mediului 7402 66.000 66.000 42.102

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 66.000 66.000 42.102



TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7402.20 30.000 30.000 7.031

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7402.55 36.000 36.000 35.071

Reducerea si controlul poluarii 740203 30.000 30.000 7.031

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 36.000 36.000 35.071

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 36.000 36.000 35.071

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 1.144.000 802.600 754.000

CHELTUIELI CURENTE 8302.01 1.144.000 802.600 754.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

8302.51 1.144.000 802.600 754.000

Agricultura 830203 1.144.000 802.600 754.000

Camere agricole 83020307 1.144.000 802.600 754.000

Transporturi 8402 21.074.000 16.971.250 9.447.947

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 16.763.000 13.737.250 6.214.993

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20 16.763.000 13.737.250 6.214.993

OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 4.311.000 3.234.000 3.232.954

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 4.311.000 3.234.000 3.232.954

Transport rutier 840203 20.074.000 15.972.000 9.120.979

Drumuri si poduri 84020301 20.074.000 15.972.000 9.120.979

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor 840250 1.000.000 999.250 326.968

Alte actiuni economice 8702 942.000 672.000 286.026

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 942.000 672.000 286.026

TITLUL II BUNURI SI SERVICIITE 8702.20 882.000 612.000 226.026

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

8702.51 60.000 60.000 60.000

Turism 870204 860.000 340.000 220.159

Alte actiuni economice 870250 60.000 60.000 65.867

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 33.128.041

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000102 119.330.770 90.888.100 28.827.629

VENITURI CURENTE 0002 33.336.720 27.411.220 8.600.000

VENITURI NEFISCALE 0012 33.336.720 27.411.220 8.600.000

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 33.336.720 27.411.220 8.600.000

Transferuri voluntare,altele decat subventiile 3702 33.336.720 27.411.220 8.600.000

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 33.336.720 27.411.220 8.600.000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4002 0 12.682.153

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  finantarea 400214 3.400.000

Sume primite in cadrul mecanismului
400216 0 0 9.282.153

IV.  SUBVENTII 0017 29.421.450 21.760.280 3.102.318

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE

0018 29.421.450 21.760.280 3.102.318

Subventii de la bugetul de stat 4202 29.421.450 21.760.280 3.102.318

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari

4502 56.572.600 41.716.600 4.443.158

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 5002 131.954.280 102.217.730 23.238.478

Autoritati publice si actiuni externe 5102 31.286.630 25.439.630 7.012.221

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 11.613.000 9.082.000 5.173.496

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 5102.56 11.613.000 9.082.000 5.173.496

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 19.673.630 16.357.630 1.838.725

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 19.673.630 16.357.630 1.838.725

Autoritati executive si legislative 510201 31.286.630 25.439.630 7.012.221

Autoritati executive 51020103 31.286.630 25.439.630 7.012.221

Alte servicii publice generale 5402 420.000 420.000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 420.000 420.000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 420.000 420.000 0

Alte servicii publice generale 540250 420.000 420.000 0

Aparare 6002 117.000 117.000 55.509

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 117.000 117.000 55.509

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 117.000 117.000 55.509

Aparare nationala 600202 117.000 117.000 55.509

Ordine publica si siguranta nationala 6102 507.000 507.000 493.251

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6102.55 450.000 450.000 447.878

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 57.000 57.000 45.373

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 57.000 57.000 45.373

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 610205 507.000 507.000 493.251



Sanatate 6602 6.389.720 5.035.220 1.766.675

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 6.389.720 5.035.220 1.766.675

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51 6.389.720 5.035.220 1.766.675

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 6.389.720 5.035.220 1.766.675

Spitale generale 66020601 6.389.720 5.035.220 1.766.675

Cultura, recreere si religie 6702 981.000 821.000 60.000

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 931.000 771.000 60.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51 931.000 771.000 60.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 50.000 50.000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 50.000 50.000 0

Servicii culturale 670203 971.000 811.000 50.000

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 50.000 50.000 0

Muzee 67020303 101.000 101.000 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 820.000 660.000 50.000

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 670250 10.000 10.000 10.000

Asigurari si asistenta sociala 6802 7.432.880 7.417.880 2.157.698

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 4.340.880 4.325.880 1.704.307

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6802.56 4.340.880 4.325.880 1.704.307

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 3.092.000 3.092.000 461.662

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 3.092.000 3.092.000 461.662

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 6802.84 0 0 -8.271

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 6802.8501 0 0 -8.271

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 2.964.000 2.964.000 508.010

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 680250 4.468.880 4.453.880 1.649.688

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 200.000 200.000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 200.000 200.000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 0 0 0

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 200.000 200.000 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 0 0 0

Alimentare cu apa 70020501 0 0 0

Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

700250 200.000 200.000 0

Protectia mediului 7402 74.541.680 54.061.680 9.703.904

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 74.033.680 53.553.680 9.660.879

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 7402.56 74.033.680 53.553.680 9.660.879

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 508.000 508.000 43.025

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 508.000 508.000 43.025

Reducerea si controlul poluarii 740203 2.458.000 1.958.000 914.965

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 72.083.680 52.103.680 8.788.939

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 72.083.680 52.103.680 8.788.939

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 195.000 160.000 160.000

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 195.000 160.000 160.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 195.000 160.000 160.000

Actiuni generale economice si comerciale 800201 195.000 160.000 160.000

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80020110 195.000 160.000 160.000

Transporturi 8402 9.808.370 7.963.320 1.829.220

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 9.808.370 7.963.320 1.829.220

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 9.808.370 7.963.320 1.829.220

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 0 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 8402.84 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 8402.8501 0 0 0

Transport rutier 840203 9.808.370 7.963.320 1.829.220

Drumuri si poduri 84020301 9.808.370 7.963.320 1.829.220

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 840250 0 0 0

Alte actiuni economice 8702 75.000 75.000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 75.000 75.000 0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 75.000 75.000 0

Turism 870204 75.000 75.000 0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -12.623.510 -11.329.630 5.589.151

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL p SECRETARUL JUDEŢULUI

CONTRASEMNEAZĂ,

LILIANA NEGRUŢ



JUDEŢUL ALBA

lei

DENUMIRE
Cod 

indicator

Prevederi         

anuale

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Executie la 

30.09.2015

CHELTUIELI TOTAL : 5007 16.919.410 13.571.000 1.900.420

Protectia mediului 7407 16.919.410 13.571.000 1.900.420

CHELTUIELI CURENTE 7407.01 16.919.410 13.571.000 1.900.420
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE 

DIN FEN 7407.56 16.919.410 13.571.000 1.900.420

Reducerea si controlul poluarii 740703 3.058.930 2.600.000 1.363.014

Salubritate si gestiunea deseurilor 740705 13.860.480 10.971.000 537.406

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74070502 13.860.480 10.971.000 537.406

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

LILIANA NEGRUŢ

Anexa nr. 2

din 29.10.2015

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL III AL 

ANULUI 2015

       la Hotararea nr. 174

CONTRASEMNEAZĂ,

p SECRETARUL JUDEŢULUI



JUDEŢUL ALBA

lei

DENUMIRE
Cod 

indicator

Prevederi         

anuale

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Executie la 

30.09.2015

TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE 000108 2.594.270,00 2.594.270,00 2.410.970,00

I.  VENITURI CURENTE 215.000,00 215.000,00 31.716,00

C.VENITURI NEFISCALE 215.000,00 215.000,00 31.716,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 215.000,00 215.000,00 31.716,00

Transferuri voluntare, altele decat 

subventiile 3708 215.000,00 215.000,00 31.716,00

Sume primite de la administratiile locale in 

cadrul unor programe cu finantare 

nerambursabila 
370806 215.000,00 215.000,00 31.716,00

IV. SUBVENTII 356.900,00 356.900,00 356.888,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei 

publice 0018 356.900,00 356.900,00 356.888,00

Subventii de la bugetul de stat 4208 356.900,00 356.900,00 356.888,00

Cofinantare publica acordata in cadrul 

mecanismului SEE 420860 356.900,00 356.900,00 356.888,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari 4508 2.022.370,00 2.022.370,00 2.022.366,00

Mecanismul financiar SEE 450817 2.022.370,00 2.022.370,00 2.022.366,00

TOTAL CHELTUIELI 4908 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Cheltuieli curente 08.01 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN 

postaderare 08.56 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Mecanismul financiar SEE 08.5617 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Finantare nationala 08.561701 356.900,00 356.900,00 15.624,00

Finantare externa nerambursabila 08.561702 2.022.370,00 2.022.370,00 88.532,00

Cheltuieli neeligibile 08.561703 215.000,00 215.000,00 31.716,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 

CULTURALE 6308 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Cultura, recreere si religie 6708 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

CHELTUIELI CURENTE 6708.01 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN 

postaderare 6708.56 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Mecanismul financiar SEE 6708.5617 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

Finantare nationala 6708.561701 356.900,00 356.900,00 15.624,00

Finantare externa nerambursabila 6708.561702 2.022.370,00 2.022.370,00 88.532,00

Cheltuieli neeligibile 6708.561703 215.000,00 215.000,00 31.716,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 

religiei 670850 2.594.270,00 2.594.270,00 135.872,00

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

Anexa nr. 3

la Hotarare  nr. 174

din 29.10.2015

CONTRASEMNEAZĂ,

p. SECRETARUL JUDEŢULUI,

LILIANA NEGRUŢ

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU 

TRIMESTRUL III AL ANULUI 2015



JUDETUL ALBA 

lei

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 000110 90.746.740 76.524.350 65.730.489

I.  VENITURI CURENTE 0010 79.928.200 67.986.210 58.753.279

C.VENITURI NEFISCALE 0012 79.928.200 67.986.210 58.753.279

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 96.500 77.500 80.089

Venituri din proprietate 3010 95.000 77.000 80.004

Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 95.000 77.000 80.004

Venituri din dobanzi 3110 1.500 500 85

Alte venituri din dobanzi 311003 1.500 500 85

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 79.831.700 67.908.710 58.673.190

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 80.475.400 68.552.410 58.784.990

Venituri din prestari de servicii 331008 85.000 60.200 85.500

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale 

de sanatate

331021 63.155.040 54.049.790 46.407.900

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica 

alocate de la bug de stat

331030 7.830.000 6.905.790 6.154.580

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica 

alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031 3.417.800 2.354.150 1.867.690

Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din 

sume alocate de la bugetul de stat

331032 1.103.890 961.000 935.563

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 4.883.670 4.221.480 3.333.757

Diverse venituri 3610 29.000 29.000 30.000

Alte venituri 361050 29.000 29.000 30.000

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 -672.700 -672.700 -141.800

Donatii si sponsorizari 371001 900

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii 

de dezvoltare a bugetului local

371003 -672.700 -672.700 -142.700

OPERATIUNI FINANCIARE 0016 161.260 149.260 82.176

Operatiuni financiare 4010 161.260 149.260 82.176

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea 

de cheltuieli

401015 161.260 149.260 82.176

IV.  SUBVENTII 17 10.657.280 8.388.880 6.895.034

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI 

PUBLICE

18 10.657.280 8.388.880 6.895.034

Subventii de la alte administratii 4310 10.657.280 8.388.880 6.895.034

Subventii pentru institutii publice 431009 8.048.000 6.191.000 5.198.000

Subventii din bug local ptr finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii

431010 1.465.280 1.395.280 943.034

Subventii din bug local ptr finantarea camerelor agricole 431015 1.144.000 802.600 754.000

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 4910 90.746.740 76.524.350 65.363.408

Alte servicii publice generale 5410 931.000 719.000 539.371

CHELTUIELI CURENTE 541001 931.000 719.000 540.556

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 642.000 485.500 414.649

Titlul II Bunuri si servicii 5410.20 289.000 233.500 125.907

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5410.84 0 0 -1.185

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 5408501 0 0 -1.185

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 931.000 719.000 539.371

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5510 207.000 199.500 89.208

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 207.000 199.500 89.208

Titlul II Bunuri si servicii 5510.20 32.000 24.500 15.621

Titlul III Dobanzi 5510.30 175.000 175.000 73.587

Sanatate 6610 78.536.940 67.005.010 57.729.808

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 78.536.940 67.005.010 57.729.808

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 46.813.700 38.845.050 35.909.013

Titlul II Bunuri si servicii   6610.20 31.101.240 27.689.170 21.374.819

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU 

PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2015

DENUMIRE
Cod 

indicator
Prevederi anuale

Prevederi trimestriale 

cumulate

Executie la 

30.09.2015

Anexa nr. 4

la Hotararea nr. 174

din 29.10.2015



Titlul III Dobanzi 6610.30 0 0 0

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 70.000 56.790 34.872

OPERATIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 414.000 411.104

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 6610.81 552.000 414.000 411.104

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 78.536.940 67.005.010 57.729.808

Spitale generale 66100601 78.536.940 67.005.010 57.729.808

Cultura, recreere si religie 6710 8.295.000 6.293.240 5.046.542

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 8.295.000 6.293.240 5.046.542

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 3.626.000 2.847.750 2.474.445

Titlul II bunuri si servicii   6710.20 4.669.000 3.445.490 2.572.097

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT

  6710.84 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 67108501 0 0 0

Servicii culturale 671003 4.463.000 3.190.240 2.528.074

  Muzee 67100303 3.163.000 2.419.240 1.992.589

  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 1.300.000 771.000 535.485

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 3.832.000 3.103.000 2.518.468

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8310 1.226.800 860.600 832.770

CHELTUIELI CURENTE   8310.01 1.226.800 860.600 832.770

Titlul I Cheltuieli de personal   8310.10 1.109.000 771.800 762.385

Titlul II Bunuri si servicii   8310.20 117.800 88.800 70.385

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 831003 1.226.800 860.600 832.770

Camere agricole 83100307 1.226.800 860.600 832.770

Alte actiuni economice 8710 1.550.000 1.447.000 1.125.709

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.550.000 1.447.000 1.125.709

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 400.000 300.000 244.186

Titlul II Bunuri si servicii   8710.20 1.150.000 1.147.000 881.523

Alte actiuni economice 871050 1.550.000 1.447.000 1.125.709

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 367.081

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 000110 8.681.070 7.166.570 2.505.990

Venituri nefiscale 0012 672.700 672.700 142.700

 Vanzari de bunuri si servicii 0014 672.700 672.700 142.700

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 672.700 672.700 142.700

Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 672.700 672.700 142.700

 Venituri din capital 0015 11.350 11.350 11.347

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 11.350 11.350 11.347

Alte vebituri din valorificarea unor bunuri 391050 11.350 11.350 11.347

OPERATIUNI FINANCIARE 0016 76.570 76.570 3.360

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4010 76.570 76.570 3.360

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea

de cheltuieli

401015 76.570 76.570 3.360

 Subventii : 0017 7.523.720 6.009.220 2.015.418

Subventii de la bugetul de stat 4210 203.000 203.000 188.743

Subventii de la bugetul de stat pentru institutiile publice

finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

finantate din FEN postaderare

421039 203.000 203.000 188.743

 Subventii de la alte administratii 4310 7.320.720 5.806.220 1.826.675

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de

capital din domeniul sanatatii

431014 6.389.720 5.035.220 1.766.675

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de

dezvoltare

431019 931.000 771.000 60.000

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate 

si prefinantari

4510 396.730 396.730 333.165

Fondul European de Dezvoltare Regionala 451001 351.000 351.000 333.165

Alte facilitati si instrumente postaderare 451016 45.730 45.730 0

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 4910 8.681.070 7.166.570 2.239.224

Alte servicii publice generale 5410 3.000 3.000 3.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 3.000 3.000 3.000
Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 3.000 3.000 3.000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 3.000 3.000 3.000

Sanatate 6610 7.593.870 6.239.370 2.139.416
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6610.56 1.212.070 1.212.070 395.509
CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 6.381.800 5.027.300 1.743.907
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 6.381.800 5.027.300 1.743.907
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 7.593.870 6.239.370 2.139.416
Spitale generale 66100601 7.593.870 6.239.370 2.139.416

Cultura, recreere si religie 6710 1.082.000 922.000 94.608
CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 1.082.000 922.000 94.608
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 1.082.000 922.000 94.608

Servicii culturale 671003 1.072.000 912.000 0



  Muzee 67100303 252.000 252.000 74.340
  Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 820.000 660.000 10.275
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 671050 10.000 10.000 9.993

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8310 2.200 2.200 2.200

CHELTUIELI DE CAPITAL 8310.70 2.200 2.200 2.200

Titlul XII Active nefinanciare 8310.71 2.200 2.200 2.200

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 831003 2.200 2.200 0

Camere agricole 83100307 2.200 2.200 0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 266.766

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,

LILIANA NEGRUŢ
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