
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 

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

în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

167/29 octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 

Judeţului Alba, în anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 6393/12 aprilie 2016  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 5971/5 aprilie 2016 a Direcției amenajarea teritoriului și urbanism; 

- adresa nr. 156/25 martie 2016 a Camerei Agricole Judeţene Alba, înregistrată la  

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5372/25 martie 2016.  

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

economică, bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Consultanţă Agricolă; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de 

plăţi prevăzute la art. 1 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a 

condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 

2015 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în 

anul 2016, după cum urmează:  

1. Anexa nr. 1 «Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizaților, în anul 

2016» se completează și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri. 

2. Taxele prevăzute la Anexa nr. 1 se fac venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

3. Anexa nr. 13 «Tarife pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Județeană Alba, în 

anul 2016» se completează și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Camera Agricolă Județeană Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Camerei 

Agricole Judeţene Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete precum și compartimentului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 91 

Alba Iulia, 26 mai  2016 



Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 91/26 mai 2016 

 

Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind 

stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2016 

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2016 

 

a) Taxă pentru elaborarea certificatului de urbanism 

- în mediul urban 

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

din taxa stabilită pentru 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 

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 desfiinţate; 

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; 

h) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de specialitate din cadrul consiliului 

judeţean este de 20 lei. 

 

Anexa nr. 13 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind 

stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2016 

 

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 Modificarea planului de afaceri 200 

6 Modificarea deciziei de finanțare 50 

7 Întocmirea caietului de sarcini pentru atestarea produselor 

tradiționale  
300 

8 Elaborarea proiectului de 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 de cursuri de formare profesională pentru 

beneficiarii PNDR dc. pentru: 

a) Măsura141 -  Ferme agricole de semi-subzistenţă 

b) Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

c) Măsura 10 - Agro-mediu și climă 

d) Măsura 11 - Agricultura ecologică 

e) Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 

 

200 lei/cursant 

200 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

100 lei/cursant 

  

*NOTĂ : Tarifele se încasează astfel: 

  - 40% la deschiderea cursului 

  - 60% la finalizarea acestuia 

  

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 


