
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017. 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 245/23 ianuarie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 ianuarie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi 

tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 723/16 ianuarie 2017  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1870/11 ianuarie 2017 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 653/13 ianuarie 

2017; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

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; 

- Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- 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; 

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 modificarea anexei nr. 8 „Taxe pentru activităţile de stare civilă 

prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2017”, a 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe 

locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 urmând ca anexa nr. 8 

să aibă următorul conținut: 

  

„Anexa nr. 8 a Hotărârii Consiliului Județean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife  

datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 

 

 

 



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 Carte de identitate lei/act 7 

3 Carte de identitate provizorie lei/act 1 

” 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Direcţiei Publice Comunitare 

de Evidenţă a Persoanelor Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                                                    

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

                                                                                                                

 

                            

                                                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

            

 

 

 

 

                                                                                        

Nr. 30 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 


