ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23.11.2017 privind
stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018.
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2018 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate
bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 7316/13.04.2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Analizând propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general
al Județului Alba pentru anul 2018:
- adresa nr. 19/8 ianuarie 2018 a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia;
- adresa nr. 44/12 ianuarie 2018 a Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- adresa nr. 145/11 ianuarie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Având în vedere:
- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulteriore;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, co modificările și completărilor ulterioare;
- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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;
- 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. 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, cu
modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 196/139/2017 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a
Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20162017.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie
2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în
anul 2018, după cum urmează:
1. Anexa nr. 10 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul
2018” se va completa și va avea următorul cuprins:
Anexa nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017, actualizată

TAXE ŞI TARIFE
percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2018
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
11
12
13
14
14.1
14.2

SPECIFICAŢIE
Tarif vizitare muzeu:
- pentru elevi, studenţi, pensionari
- pentru adulţi
- pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi
Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)
Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică
Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile
Tarif documentare și tehnoredactare
Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi)
Taxă ghidaj expoziţii
Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’
Taxă filmare în scop publicitar
Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului
Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltare
Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele solicitate,
precum și urmașii celor care au donat documentele respective
Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică preventivă în
cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes național
Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul
proiectelor de infrastructură de transport de interes național
Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, amenajare iaz
piscicol şi alte lucrări edilitare
Tarif vizitare integrat ( muzeu+Museikon)
- pentru elevi, studenți, pensionari
- pentru adulți

Tarif/Taxă -leiAn 2018
5 lei
10 lei
Gratuit
25 - 500 lei
35 lei/oră
25 lei/oră
20 lei/oră
20 %
35 lei
100 lei/oră
150 lei/două ore
100 lei/15 minute
100 lei/pag. A4
Gratuit
Gratuit
50 lei/oră
35 lei/oră
3.000/ha

7,50 lei
15 lei

2. Anexa nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018” se
va completa și va avea următorul cuprins:
Anexa nr. 11 a Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017, actualizată
TARIFE
percepute de Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018
Nr.
crt.
1
2

SPECIFICAŢIE

Tarif –lei/euro
An 2018
5 lei

Bilete de intrare la spectacolele pentru copii (bilet/persoană)
Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți – grupuri peste 30 de
10 lei
persoane (bilet/persoană)
3
Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți –pensionari și studenți
15 lei
(bilet/persoană)
4
Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate
18 lei
medie (bilet/persoană)
5
Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate
20 lei
ridicată (bilet/persoană)
6
Chirie sală/oră
150 lei
7
Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară
între 300 - 5.000 lei
8
Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate
între 250 – 1.500 euro
9
Bilet de intrare la GALA UNITER ( bilet/persoană)
30 lei
NOTA: * Tarifele de la punctele 7 și 8 se stabilesc în funcție de negocierea cu
beneficiarul și sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși
Prichindel Alba Iulia.

3. Anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2018” se va completa și va avea următorul cuprins:.
Anexa nr. 13 a Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017, actualizată
TARIFE
pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2018
Nr.
crt.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33
34

35
36

Denumirea analizei
Hematologie
Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, număratoare
eritrocite, număratoare leucocite, număratoare trombocite, formula
leucocitară, indici eritrocitari
Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin
VSH*1
Timp Quick, activitate de protrombina
Raport protrombinic (INR)
Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT)
Hemoglobina glicozilată
Biochimie serică și urinară
Uree serică*1
Acid uric seric
Creatinina serică*1
Calciu seric total*1
Magneziemie*1
Sideremie*1
Glicemie*1
Colesterol seric total*1
HDL colesterol
LDL colesterol
Trigliceride serice*1
Proteine totale serice*1
TGO*1
TGP*1
Fosfatază alcalină*1
Gama GT
Bilirubina totală*1
Bilirubina directa*1
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare glucoză urinară*1
Dozare proteine urinare*1
Microbiologie
Examen spută
Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)
Exudat faringian
Cultură*1(inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive)
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică
Analiză urină
Urocultura*1 (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică
Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi
Examen microscopic probă
Cultură, cultură germeni aerobi (inclusiv antibiograma pentru

Tarif - lei An 2018
14.00

6.00
19.00
2.65
10.70
8.00
12.00
25.00
5.85
5.00
6.00
5.30
5.30
7.00
5.70
5.70
8.00
7.00
7.00
7.00
5.80
5.80
7.70
8.00
5.80
5.80
9.30
5.30
5.30

100.00
20.00
15.00

20.00
15.00

15.00
15.40

culturi pozitive)
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
30.00
46
EKG*1
10.00
47
Spirometrie
20.00
48
Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor
25.00
49
Aerosoli/caz
10.00
50
Ecografie generală
70.00
51
Ecografie toracică
50.00
52
Examen radiologic cranian standard
30.00
53
Radiografie de membre
35.00
54.1 - braț
54.2 - cot
54.3 - antebraț
54.4 - pumn
54.5 - mână
54.6 - șold
54.7 - coapsă
54.8 - genunchi
54.9 - gambă
54.10 - gleznă
54.11 - picior
54.12 - calcaneu
55
Examen radiologic centură scapulară
30.00
56
Examen radiologic coloană vertebrală/segment - o incidență
35.00
57
Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ
32.00
58
Examen radiologic articulații sacro-iliace
35.00
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, şi managerilor
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Spitalului
de Pneumoftiziologie Aiud, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului
Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului
și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 5
Alba Iulia, 12 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al
Judeţului Alba, în anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale se aprobă de către
consiliile locale şi consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.
Taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018, au fost
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017.
În perioada 2015-2017, Județul Alba a implementat, în parteneriat cu Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia și Muzeul Universității din Bergen,
Proiectul „Museikon. Un nou muzeu al icoanei rivalizează o clădire monument istoric restaurată
în Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul programului PA 16/RO 12 „Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural”. Prin acest proiect, în principal, a fost reabilitată
clădirea monument istoric din municipiul Alba Iulia în scopul realizării unui muzeu al icoanei
precum și restaurarea unui număr mare de icoane din colecția Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba
Iulia și nu numai.
Urmare a finalizării proiectului, în cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, a fost
înființată Secția Museikon. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin adresa nr. 19/8 ianuarie
2018, propune completarea tarifelor practicate în anul 2018, conform anexei nr. 10 „Taxe și
tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2018”.
În anul 2018 se sărbătoresc împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie
1918. În acest context, Județul Alba va fi capitala evenimentelor dedicate acestui moment
aniversar. Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, ca singură instituție de spectacol din județ,
dorește ca oferta culturală să fie una de anvergură.
Cu ocazia acestui eveniment, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia organizeză, la
Alba Iulia, cea de-a 26-a ediție a Galei Premiilor UNITER urmată de cel mai important
eveniment teatral al județului „Festivalul Internațional de Teatru „Povești”.
Prin adresa nr. 44/12 ianuarie 2018, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia solicită
completarea tarifelor practicate în anul 2018, conform anexei nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018”.
De asemenea, pentru finanţarea activităţii actului medical, în conformitate cu prevederile
legale, precum şi ţinând cont de modul de finanţare al sistemului sanitar aplicat până în prezent,
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea actului medical, Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, prin adresa nr. 145/11 ianuarie 2018, solicită completarea tarifelor
practicate în anul 2018 pentru prestații paraclinice efectuate în laboratorul de explorări
funcționale, conform anexei nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2018”.
În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul
propriu şi să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului.
Faţă de cele expuse, iniţiez şi supun aprobării, proiectul de hotărâre privind completarea
anexei nr. 10, anexei nr. 11 și anexei nr. 13 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului
Alba, în anul 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7316/13.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al
Judeţului Alba, în anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale se aprobă de către
consiliile locale şi consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.
În luna septembrie 2017, urmare a finalizării Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al
icoanei rivalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, proiect finanțat în
cadrul programului PA 16/RO 12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și
natural”, a fost reabilitată o clădire monument și au fost restaurate un număr mare de icoane
vechi. Prin acest proiect, în cadrul Muzeului Național al Unirii a fost înființată Secția Museikon.
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin adresa nr. 19/8 ianuarie 2018, propune
introducerea tarifului pentru vizitare integrat ce va permite accesul în cadrul muzeului, cât și în
clădirea Museikon.
În acest sens, anexa nr. 10 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, în anul 2018” se va completa cu un nou tarif, respectiv:
Nr.crt
1
1.1
1.2

Tarif propus spre aprobare prin Proiectul de hotărâre nr. 5/12.01.2018
Tarif vizitare integrat (muzeu + Museikon)
- pentru elevi, studenți, pensionari
- pentru adulți

-Lei7,50
15,00

În acest an se împlinesc 100 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, ocazie cu
care la nivelul județului vor fi organizate o serie de evenimente culturale.
Astfel, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, își propune organizarea celei de-a 26-a
ediție a Galei Premiilor UNITER.
În baza acestui nou context cultural, Teatrul de păpuşi „Prichindel”Alba Iulia a solicitat,
prin adresa nr. 44/12 ianuarie 2018, introducerea, pentru anul 2018, unui nou tarif: „Bilete de
intrare GALA UNITER” în sumă de 30 lei, conform anexei nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018”, parte integrantă a acestui proiect de hotărâre.
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, prin adresa nr. 145/11 ianuarie 2018, solicită
completarea tarifelor practicate în anul 2018, aprobate prin anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile
paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2018” după cum urmează:
Nr.crt
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Tarif propus spre aprobare prin Proiectul de hotărâre nr. 5/12.01.2018
Examen radiologic cranian standard
Radiografie de membre
- braț
- cot
- antebraț
- pumn
- mână
- șold
- coapsă
- genunchi

-Lei30,00
35,00

2.9
2.10
2.11
2.12
3.
4.
5.
6.

- gambă
- gleznă
- picior
- calcaneu
Examen radiologic centură scapulară
Examen radiologic coloană vertebrală/segment - o incidență
Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ
Examen radiologic articulații sacro-iliace

30,00
35,00
32,00
35,00

În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului
Alba, în anul 2018, precum şi anexele aferente, a fost afișat la sediul Consiliului Judeţean Alba şi
pe pagina de internet www.cjalba.ro
Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 10, anexei nr. 11 și anexei nr. 13
la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017 privind stabilirea de taxe
locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018.
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