
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016. 

Luând în dezbatere: 

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

Judeţului Alba, în anul 2017; 

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

bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 17406/4 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- propunerile privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, pentru anul 2017: 

- nr. 15493/12 septembrie 2016 a Compartimentului urbanism, avizare, autorizare; 

- nr. 16157/15 septembrie 2016 a Serviciului public judeţean Salvamont Alba; 

- nr. 16467/20 septembrie 2016 a Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- nr. 15608/7 septembrie 2016 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport; 

- nr. 15493/6 septembrie 2016 a Serviciului juridic - contencios; 

- nr. 3851/7 septembrie 2016 a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

Alba; 

- nr. 1803/9 septembrie 2016 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

-  nr. 3103/12 septembrie 2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- nr. 812/7 septembrie 2016 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- nr. 317/7 septembrie 2016 a Direcţiei judeţene de dezinsecţie şi ecologizare mediu 

Alba; 

- nr. 2514/9 septembrie 2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- nr. 14186/16 septembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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

Salvamont; 

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

bugete, strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 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; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 



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

ulterioare; 

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

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea descentralizării; 

- O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 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. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind 

furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români; 

           - H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 

în cadrul sistemului de asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017; 

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

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

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 107/2010 al ministrului administraţiei şi internelor şi nr. 356/2010 al 

ministrului transporturilor şi infrastructurii 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 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 alin. 3 şi art. 39 alin. 1 din Ordinul nr. 353/2007 al ministerului internelor şi 

reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public 

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

 - Ordinului nr. 763/2016 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017; 

- Ordinului nr. 1043/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi 

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 prezenta 

 

 

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 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud potrivit 

anexelor nr. 13, 14, 15, 16 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  potrivit 

anexelor nr. 17,18, 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. 9. 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. 10. Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea creanţelor 

fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2016,  mai mici de 40 lei, conform art. 266 alin. 

6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 dată la care prevederile 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2016 cu modificările şi completările 

ulterioare își încetează aplicabilitatea. 

Art. 12. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcţiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba prin Compartimentele din aparatul Consiliului Judeţean Alba, Instituţiile şi 

serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 13. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Alba, Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 

                                                                                                                 

                          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                                                                                                                        

Nr. 245 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 
                                                                                                           

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2017 

 

a) Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism 

- În mediul urban 

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul 

de urbanism 

Taxă -lei- 

An 2017 

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 instalaţiilor 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. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 octombrie 2016 

            

 

TAXA  SPECIALĂ  SALVAMONT 

                                                       -  anul 2017 - 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de cazare şi transport pe cablu UM 

Taxă -lei- 

An 2017 

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 % 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

suplimentare pentru  anul 2017 de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru 

vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe 

şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire tarif 

    

Unitate de 

calcul 

              Tarif unitar cu TVA 

                       (euro) 

1. 

Eliberare AST pentru 

transport cu mase şi/sau 

dimensiuni de gabarit 

depaşite, inclusiv traseu şi 

condiţii de parcurs  

tarif/document 42 

2. 

Eliberare Aviz prealabil 

depăşire limită de 

competenţă; include traseu 

şi condiţii de parcurs 

tarif/document 28,5 

3. 

Estimare; include condiţii 

de parcurs, distantă şi cost; 

nu include traseu. 

tarif/estimare 40 

4. 

Depaşirea masei totale 

maxime admise, indiferent 

de tipul suspensiilor, 

numărul de axe sau de roţi 

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

 

Depaşirea 

masei maxime 

admise, 

indiferent de 

numarul de 

roţi. 

 

tarif x distanţa 

Suspensii 

pneumatice sau 

echivalente 

Alte suspensii decât 

cele pneumatice sau 

echivalente 

5.1 

        axa 

simplă 

(((G-

mma)^2)*((G-

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

1,40*(((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2/100 

5.2 

        axa 

dublă 

(((G-

mma)+0,2)^2)* 

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

1,40* (((G-

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

mma)+10)) 

5.3 

        axa 

triplă 

(((G-

mma)+0,1)^2)* 

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

1,40*(((G-

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

mma)+10)) 

6.1 
Depaşirea 

dimensiunilor 

maxime 

admise 

         

lungime 

tarif x distanţa 

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

6.2 
          

lăţime 

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

6.3 
        

înalţime 

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

7. 

Recântarire 

sau 

remăsurare, la 

solicitarea 

utilizatorului 

 

tarif x operaţie 45 

 LEGENDA: 

G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire; 

mma = masa maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone;                                           

L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri,constatată din documente sau prin măsurare; 

l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri,constatată din documente sau prin măsurare; 

h = înălțimea reală a vehicului, exprimată în metri constatată din documente sau prin măsurare; 

Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri; 



lma = lîțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri; 

hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri; 

AST – autorizație specială de transport; 

Prin semnul ,, ^ ” se intelege ridicarea la putere     

 

Persoanele fizice și juridice române sau străine, vor achita în lei tariful exprimat în euro, la 

cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și 

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

calendaristic următor. 

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

Județul Alba: 

A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 3 ale O.G. 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

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

unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

     c) transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de 

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – SA și de către subunitățile 

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 O.G. 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 efectuează transportul 

acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate, dezastre 

naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de 

Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu. 

        C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la plata 

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

din tabelul de mai sus. 

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

parti componente. 

       E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile 

efectuate pe rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control al transporturilor 

rutiere. 

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

     a) Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la pnct.1 din tabelul 

de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

     b) Tarifarea pentru estimarea prevăzută la pnct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru 

fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodata se va menționa 

obligativitatea întocmirii proiectelor de transport. 

 G. Tarifare pentru depășirea masei maxime admise (totale sau pe axe) prevăzute la pnct. 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 depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul, masa 

reală se constată din documente sau prin cântărire; 

     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) În situatia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul 

clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând din 

partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul; 

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

de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă și 

masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă; în agențiile de control 

și încasare masa reala pe axe se constată prin cantărire; 

     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 a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și 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: 

     ♦ 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

     ♦♦ 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

     ♦♦♦ 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

     ♦♦♦♦ 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 pnct. 6.1 – 6.3 din 

tabelul de mai sus: 

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

de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală și 

dimensiunea maxim admisă; 

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

tarifarea; 

     c) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare  și se constată o depășire a lungimii 

maxime admise  sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 1%, cu cel mult 

2% a lățimii maxime admise sau a lățimii înscrise în autorizația specială de transport și/sau cu cel mult 

1 cm a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport, aceste 

transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise; 

     d) În cazul în care dimensiunile  se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii 

maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01 m dar nu 

mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se 

eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a 

fi parcurs; 

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

     a) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de 

interes județean; 

     b) Daca se realizează o descărcare parțiala de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele 

de transport; 

       J. Modul de efectuare a calculelor: 

      a) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum sunt 

ele afișate de aparatele de măsurat; 

      b) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale; 



      c) Tariful unitar se introduce în 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 achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de 

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

Europeană;  

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

 K. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și restituirea 

tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează: 

 a) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de 

la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la 

emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației; 

 b) La cererea scrisă a solicitantului însoțită de documente doveditoare, în cazuri justificative 

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

comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreuna cu originalul autorizației speciale de 

transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate 

a autorizației; 

 c) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevazute la pnct. 1 din tabel, inclusiv 

tariful pentru aviz depășire limită de competență, prevăzut la pnct. 2 din tabel după caz. 

 M. În cazul în care se constată circulația cu mase  și/dimensiuni mai mici decât cele înscrise în 

autorizația specială de transport aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, 

tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se restitue. 

  

Anexa nr. 4 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/4 octombrie 2016 

 

TARIFE   

judeţene pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2017 

 

a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene  

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/mp/lună 

An 2017 

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 Acces 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 

2017 

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 judeţene 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 lit. b nu se aplică persoanelor fizice 

care realizează accesul 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). 

 

Anexa nr. 5 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

                                          

TARIFE   

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la 

drumul judeţean, în  anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/buc. 

An 2017 

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 gestionarea patrimoniului 

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. 

 

Anexa nr. 6 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru prestaţiile realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în 

domeniul serviciilor de transport public judeţean de persoane,  în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Prestaţia specifică 

Tarif -lei- 

An 2017 

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 

 

Anexa nr. 7 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016                                  
 

TARIFE 

pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării 

Tarif -lei- 

An 2017 

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. 

 

 

Anexa nr. 8 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016   

 

TAXE 

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă -lei- 

An 2017 

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 ca urmare a schimbării domiciliului 

lei/act 5 

6 Taxă extrajudiciară de timbru pentru preschimbarea 

buletinelor de identitate 

lei/act 5 

7 Taxă extrajudiciară de timbru pentru înscrierea în actul de 

identitate a menţiunii privind stabilirea reședinței 

lei/act 5 

 

Anexa nr. 9 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”,  în anul 2017 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2017 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an 2017 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Muzică vocală tradiţională românească 450 

5 Canto – muzică uşoară 450 

6 Instrumente de suflat 450 

7 Instrumente cu coarde 450 

8 Pian 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Arta fotografică 400 

5 Artă video 400 

6 Design vestimentar 400 

7 Design ambiental 400 

8 Actorie 400 

9 Dans modern 400 

10 Dans popular 400 

11 Muzică de fanfară 300 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

1 Arta lemnului - Arieşeni 0 

2 Cioplit în lemn - Horea 0 

3 Arta lemnului – Avram Iancu 0 

4 Ţesături tradiţionale – Bucerdea Vinoasă 0 

5 Ţesături tradiţionale - Biia 0 

6 Ţesături tradiţionale - Gîrda de Sus 0 

7 Încrustări în lemn - Şugag 0 

8 Ceramică - olărit - Sebeşel 0 

9 Dansuri populare - Sohodol 0 

10 Dansuri populare Fărău 0 

11 Dansuri populare - Căpîlna 0 

12 Pictură religioasă - Vinerea 0 



13 Pictură icoane pe sticlă ”Şcoala de la Laz” 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Curs de formare profesională (solist vocal, 

solist instrumentist, fotograf, operare 

adobe/corel, design web etc.) 

500 

 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2017 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

an 2017 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în 

sală susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. 

evenimente corporate, înregistrări muzicale, 

acompaniament orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

3 Solişti vocali 150 lei/melodie 

4 Solişti instrumentişti  150 lei/melodie 

5 Dansuri populare 250 lei/dans 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

tradiţionale, etc.) 

40 lei 

8 Partituri muzicale 20 lei 

9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume, etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 

4 microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, 

etc. cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE ORCHESTRA DE CAMERĂ 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet 

de coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică 

(peste 16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii, etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul de formare continuă ŞCOALA DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI 



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 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş 30 lei/mp 

11 Ţesături  7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare  50  lei/mp 

13 Vase de ceramică mici      3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii 7  lei/buc 

15 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 

18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

tradiţionale, etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 

monografie, broşura, ghid, etc.) 

10 – 60 lei 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare 

şi/sau promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, 

bannere, catalog, carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

TARIFE – Serviciul Redacţia “DISCOBOLUL” 

1 Carte/revistă (studiu, monografie, broşură, ghid, 

etc.) 

10 – 50 lei 

 

Anexa nr. 10 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2017 
         

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif/Taxă -lei- 

 An 2017 

1 Tarif vizitare muzeu:  

1.1 - pentru elevi, studenţi, pensionari                5 lei 

1.2 - pentru adulţi 10 lei 

1.3 - pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu 

dizabilităţi 

Gratuit 

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

3 Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică 35 lei/oră 

4 Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile 25 lei/oră 

5 Tarif documentare și tehnoredactare 20 lei/oră 

6 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 20 % 

7 Taxă ghidaj expoziţii 35 lei 

8 Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia” 100 lei/oră 

150 lei/două ore 

9 Taxă filmare în scop publicitar 100 lei/15 minute 

10 Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului 100 lei/pag. A4 

11 Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică 

preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de 

50 lei/oră 



transport de interes național 

12 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în 

cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes 

național   

           35 lei/oră 

13 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, 

amenajare iaz piscicol şi alte lucrări edilitare 

3.000  lei/ha 

 

Anexa nr. 11 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE  

 percepute de Teatrul de păpuși ”Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

2017 

1 Bilete de intrare la spectacole – copii  5 lei 

2 Bilete de intrare la spectacole – adulţi – fară 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 Bilete de intrare la spectacole de complexitate medie – 

adulţi 
20 lei 

6 Bilete de intrare la spectacole de complexitate ridicată – 

adulţi 
25 lei 

7 Chirie sală/oră 150 lei 

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

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

NOTĂ:  

 Tarifele de la punctele 4, 5 şi 6 sunt pentru spectacolele din cadrul Festivalului Internaţional de 

Teatru Poveşti Alba Iulia, şi sunt stabilite în funcţie de natura şi complexitatea spectacolului. 

 Tarifele de la punctele 8 și 9 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și sunt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

 

  Anexa nr. 12 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru activităţile publice de interes local prestate de Direcţia  Judeţeană de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba, în anul 2017 
 

Nr. 

crt. 
Lucrarea U.M. 

Tarife 

lei/UM 

An 2017 

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. 

 

                                                                                     Anexa nr. 13 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru serviciile paraclinice percepute de  

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2017 

   Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif                      

- lei - 

Hematologie 

1 

Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, 

număratoare eritrocite, număratoare leucocite, număratoare 

trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari 

14,00 

2 Numărătoare reticulocite 6,00 

3 Examen citologic al frotiului sanguin 19,00 

4 VSH*1 2,65 

5 Timp Quick ,activitate de protrombina 10,70 

6 Raport protrombinic (INR) 8,00 

7 Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT) 12,00 

8 Hemoglobina glicozilată 25,00 

Biochimie serică  și urinară 

9 Uree serică*1 5,85 

10 Acid uric seric 5,00 

11 Creatinina serică*1 6,00 

12 Calciu seric total*1 5,30 

13 Magneziemie*1 5,30 

14 Sideremie*1 7,00 

15 Glicemie*1 5,70 

16 Colesterol seric total*1 5,70 

17 HDL colesterol 8,00 

18 LDL colesterol 7,00 

19 Trigliceride serice*1 7,00 

20 Proteine totale serice*1 7,00 

21 TGO*1 5,80 

22 TGP*1 5,80 

23 Fosfatază alcalină*1 7,70 

24 Gama GT 8,00 

25 Bilirubina totală*1 5,80 

26 Bilirubina directa*1 5,80 

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

28 Dozare glucoză urinară*1 5,30 

29 Dozare proteine urinare*1 5,30 

Microbiologie 



  Examen spută    

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

  Exudat faringian   

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

32 

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi 

colorat, cultură şi identificare fungică 15,00 

  Analiză urină   

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

34 

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

cultură şi identificare fungică  15,00 

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

35 Examen microscopic probă 5,00 

36 

Cultură, cultură germeni aerobi (inclusiv antibiograma pentru 

culturi pozitive) 15,40 

37 Antibiograma  15,00 

  Examen lichid puncție   

38 Examen microscopic/frotiu 5,00 

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

40 Citodiagnostic lichid de puncție  80,00 

  Examen spută BK   

41 Examen microscopic Ziehl - Nielsen  15,00 

42 Cultură pe mediu solid 60,00 

  Examen spută nespecific   

43 Examen microscopic Gram 12,00 

44 Cultură (inclusiv antibiograma) 30,00 

Examinări radiologice, imagistică medicală și explorări funcționale 

45 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 29,00 

46 EKG*1 8,00 

47 Spirometrie 15,00 

48 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 16,00 

49 Aerosoli/caz 5,00 

50 Ecografie generală 70,00 

51 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25,00 

52 Ecografie toracică 50,00 

 

Anexa nr. 14 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Ambulatoriu Integrat al  

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud  în anul 2017 

 

 

 

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 

 

 



Anexa nr. 15 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate în Laboratorul de explorări funcționale din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2017 

 

Nr.             

crt. 
Denumire investigație 

Tarif   2017                                      

- lei - 

Laborator de explorări funcţionale 

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 

Laborator de explorări funcţionale - Compartiment de endoscopie bronşică 

6 Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele 

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

lavaj bronșic 

250 

 

 

Anexa nr. 16 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru Biroul de Statistică şi Internări din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

Tarif                                          

-lei- 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4  0,50 

2 Xerocopie format A3  1,00 

 

Anexa nr. 17 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru eliberare documente arhivă 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif                                                                  

 

 ARHIVĂ  

1 Copie bilet externare la cerere      5 

2 Copie certificat constatator al naşterii      5 

3 Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de  

internare şi a diagnosticului 

     5 

4 Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare 

 de zi/fişa U.P.U. 

    30 

 

Anexa nr. 18 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE  

practicate de Serviciul Paraclinic - Laborator 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 



   Nr. 

crt. 
Serviciul Paraclinic 

Tarif                   

-lei-            

        - Hematologie    

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      

       -  Biochimie 

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      

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      

       - Imunologie    

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      

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 T 3   25,00      

102 T 4   25,00      

103 BHCG   35,00      

104 NT - proBNP   95,00      

        - Bacteriologie      

105 Depistare hemoragii oculte 25,00 

106 Ex. Digestie 15,00 

107 Ex. Clostridium 20,00 

108 Ex. Rotavirus 20,00 

        - Exudat faringian      

109 Cultură    16,00      

110 Antibiograma   13,00      

111 Cultura fungi   16,00      

    - Examene spută  

112 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen 14,00 

113 Cultura  16,00 

114 Antibiograma 13,00 

    - Analize de urina 

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

116 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen   14,00      

117 Urocultură    16,00      

118 Antibiograma   13,00      

119 Determinare glucoză urinară*1)     6,00      

120 Determinare proteine urinare*1)     6,00      

121 Calcul renal    20,00      

122 Amilazurie   15,00      

     - Examene materii fecale  

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

124 Coprocultură   16,00      

125 Antibiograma   13,00      

126 Cultura fungi   15,00      

127 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)   20,00      

    - Examene din secreţii vaginale 

128 Examen microscopic nativ     6,00      

129 Examen microscopic colorat   10,00      

130 Cultură    16,00      

131 Antibiograma   13,00      

132 Cultură fungi    15,00      

133 Fungigrama   15,00      

134 Examen Babes- Papanicolau   40,00      

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

135 Examen microscopic colorat     6,00      

136 Cultură    16,00      

137 Antibiograma   13,00      

138 Cultură germeni anaerobi    16,00      



139 Antibiograma   13,00      

            - Examen lichid puncţie  

140 Examen microscopic/frotiu     6,00      

141 Cultură    16,00      

142 Antibiograma   13,00      

     - Examinări histopatologice 

143 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri 130,00 

144 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri 250,00 

145 Diagnostic histopatologic pe lamă 30,00 

146 
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 

blocuri 
160,00 

147 
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 

blocuri 
280,00 

148 Lavaj bronhoalveolar 50,00 

149 Citodiagnostic secreţie vaginală 35,00 

150 Examen citohormonal 30,00 

151 Citodiagnostic lichid de puncţie 35,00 

152 Teste  imunohistochimice *) / set 200,00 

153 Citodiagnostic spermogramă 50,00 

154 Citodiagnostic spută 35,00 

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

156 Citodiagnostic brosaj 40,00 

157 Citodiagnostic aspirat bronșic 35,00 

 

 

Anexa nr. 19 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

   TARIFE  

practicate de Secția de Radiologie din cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia în anul 2017 

  
  

Nr. 

crt. 
Serviciu paraclinic 

Tarif  2017                                                                                                                                                                                                                                                                               

-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 

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 

 

Anexa nr. 20 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

TARIFE                                                                                                                                                                                                                                                                             

practicate de Cabinetul de medicină dentară  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei Tarif                    - lei - 

SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE ORALĂ 

         - Generale 

1 Consultaţie  Gratuit 

2 Sigilare - dinte 20,00 

3 Tratament albire (Opalescence) 500,00 

4 Aplicare bijuterii dentare 90,00 

        - Paradontologie 

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

6 Chiuretaj subgingival per dinte  10,00 

7 Tratament desensibilizare - dinte 10,00 

        - Terapie 

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 

        - Protetică 

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 

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 

        - Chirurgie 

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 

 

 

 



Anexa nr. 21 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Medicina Legală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 MEDICINĂ LEGALĂ  

1 Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate      75 

 

Anexa nr. 22 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

1 Tarif/zi – taxă hotelieră      20 

2 Tarif/1 meniu       5 

 

Anexa nr. 23 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Recuperare Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 24 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Psihiatrie Cronici 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 PSIHIATRIE CRONICI  

1 Consult psihiatric la cerere     50 

2 Consult/referat medical comisie handicap     50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă     50 

4 Adeverinţă medicală     10 

5 Tarif/zi de spitalizare şi tratament   145 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 25 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 26 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Ambulatorul Reabilitare Medicală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 REABILITARE MEDICALĂ  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii  

de muncă 

      50 

4 Control       25 

5 Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şed       28 

6 Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)       280 

7 Tratament infiltrativ       15 

8 Tarif masaj/şedinţă       10 

9 Tarif Kinetoterapie/şedinţă       10 

10 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 27 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul Boli Infecțioase 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 BOLI  INFECȚIOASE  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de  

muncă 

      50 

4 Administrare perfuzii       20 

5 Efectuare injecție subcutanată        5 

6 Efectuare injecție intradermică        5 



7 Efectuare injecție intramusculară        5 

8 Efectuare injecție intravenoasă       10 

9 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 28 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Cabinetul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE  

1 EKG (efectuare)      20 

2 Efectuare injecție intravenoasă      10 

3 Efectuare injectie intramusculară       5 

4 Efectuare injecție subcutanată       5 

5 Măsurare glicemie (glucometru)       5 

6 Indice gambă/braţ      15 

 

Anexa nr. 29 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Psihiatrie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

                                                                                                                     

Nr. 

crt 

Denumire specialitate /serviciu 

 

  Tarif  

    -lei- 

 CABINET PSIHIATRIE  

1 Consult psihiatric la cerere 50 

2 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 

3 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii 

de muncă 
50 

4 Opinie medicală la cerere 100  

5 Program recuperator  50 

6 Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere  30 

7 Reabilitare alcoolică ambulatorie 100 

8 Acte medicale pentru notariat 200 

9 Aviz interdiscţie 150 

10 Adeverinţa medicală  10 

 SECŢIE PSIHIATRIE  

1 Taxă efectuare expertiză medico legală psihiatrică / comisie  

medicală psihiatrică 
200 

2 Copie bilet de externare la solicitare    5 

 

Anexa nr. 30 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Anatomie Patologică 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 31 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Cardiologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif   

     –lei- 

 CARDIOLOGIE  

1 EKG (efectuare)          20 

2 Interpretare  EKG continuu  (24 ore, Holter) + interpretare        150 

3 Holter TA + interpretare        120 

4 Ecodoppler cardiac        120 

5 Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv 

deget/braț 

         50 

6 Test de efort         150 

 

Anexa nr. 32 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate  în cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – Chirurgie în anul 2017 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

      -lei- 

 CHIRURGIE  

1 Panarițiu       125 

2 Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită       125 

3 Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor       125 

4 Abcesului de părți moi       125 

5 Abcesului pilomidal       125 

6 Furuncul       100 

7 Furuncul antracoid, furunculozei       100 

8 Hidrosadenitei       100 

9 Serom posttraumatic       100 

10 Arsuri termice <10%       100 

11 Leziuni externe prin agenți chimici <10%       100 

12 Hematom       125 

13 Plăgi tăiate superficiale       125 

14 Degerături (gr.1 și gr. 2)       100 

15 Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos       250 

16 Adenoflegnionul       200 

17 Supurațiilor postoperatorii       100 

18 Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic                        

(polinevrita, supurații, microangiopatie) 

      125 



19 Afecțiuni mamare superficiale       100 

20 Supurații mamare profunde       200 

21 Granulom ombilical       100 

22 Abces perianal       250 

23 Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie       250 

24 Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor                        

neinfectate  

      200 

25 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       125 

26 Toaleta plăgii, pansament         75 

27 Extragere fire          75 

28 Puncție postmastectomie          75 

29 Ablație unghială       125 

30 Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi 

(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) 

        50 

 

Anexa nr. 33 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 
 

TARIFE 

practicate de Dermatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 34 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016                                    

 

TARIFE 

practicate de Gastroenterologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

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 

 

Anexa nr. 35 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Nefrologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                       

crt. 
              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

 NEFROLOGIE  

1 EKG (efectuare)     20 



2 Efectuare injecție intravenoasă     10 

3 Recoltarea unui produs patologic sau material      

pentru biopsie  

    40 

 

Anexa nr. 36 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Ginecologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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      400 

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 Monitorizare cardiacă fetală       25 

15 Monitorizare sarcină la termen     400 

 

Anexa nr. 37 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Otorinolaringologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 38 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Ortopedie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

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 

 

Anexa nr. 39 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Practicate de Cabinetul de Reumatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.               

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif 

     –lei- 

 REUMATOLOGIE   

1 Infiltrații intraarticulare        20 

 

Anexa nr. 40 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Urologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

Nr.                   

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 UROLOGIE  

1 Dilatația stricturii uretrale        50 

2 Cateterismul uretrovezical a demeure  pentru  retenție  

completă de urină 

      50 

3 Efectuare injecție intravenoasă       10 

 



Anexa nr. 41 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE  

1 Efectuare injecție intravenoasă      10 

2 EKG  (efectuare)      20 

3 Oscilometrie (Doppler vascular)      10 

4 Spirometrie      15 

5 Aerosol/caz       5 

6 Servicii medicale de bronhoscopie     250 

 

Anexa nr. 42 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Oftamologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 43 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

4 Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea boli cronice     198 

 

 

 



Anexa nr. 44 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de ambulatoriu de specialitate 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

 Consultațiile medicale la cerere 50 lei 

 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 lei; 

 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei; 

 Adeverinţă medicală 10 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 H.G. nr. 1169/2011, care modifică H.G. nr. 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. 

 

Anexa nr. 45 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru aparținători practicate de Secţia de Pediatrie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

 

 



Anexa nr. 46 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru investigații de Medicină sportivă  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 47 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru prestațiile de servicii pentru persoanele fizice și juridice,  

in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta  Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif  

   –lei- 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4     0,50 

2 Xerocopie format A3     1,00 

 

Anexa nr. 48 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru investigații de Alergologie  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

Anexa nr. 49 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia TBC 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                        

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif           

     -lei- 

  SECȚIA TBC  

1 Consultaţie medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă       50 

4 Radiografie torace       30 

5 Spirometrie       15 

6 Aerosol/caz       5 



7 Efectuare injecție intravenoasă      10 

8 Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural, 

secreții) 

     15 

9 Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronsic, lichid pleural,             

secreții) 

     70 

10 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)     100 

11 Program stop fumat     100 

12 IDR       20 

13 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 50 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate la Sala de tratament 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


