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Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2016 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 16 a 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 16 a 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-raportul de specialitate nr. 9113/27 mai 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-adresa nr. 1347/18 mai 2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

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

bugete, strategii  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

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; 

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

-H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul ministrului Sănătății nr. 391/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al spitalului public;  

-Ordinul ministrului Sănătății nr. 414/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I 

din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 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; 

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

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

 

                                                   HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă completarea anexei nr. 16 "Tarife practicate în laboratorul de explorări 

funcționale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2016", la Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 167/29 octombrie 2015 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate 

bugetului general al Județului Alba, în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, și în 

consecință anexa nr. 16 va avea conținutul actualizat: 



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 

6 Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele 

investigații: biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, 

lavaj bronșic 

 

250 

 

Art. II.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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