ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind
stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ”ordinară” din luna iulie 2020.
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate
bugetului general al Județului Alba, în anul 2020;
- adresa nr. 11827/30 iunie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15741/13 iulie 2020.
Luând în cosiderare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12
decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba,
în anul 2020.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 43, art. 190 și art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, 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;
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriaore,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind
stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2020, se
modifică şi se completează astfel:
1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
potrivit anexelor nr. 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, 51, 52 şi 53 - părţi integrante ale prezentei
hotărâri”.
2. După anexa nr. 52 se introduce o nouă anexă, respectiv Anexa nr. 53 „Tarife practicate
de Laboratorul de diagnostic molecular din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în
anul 2020” - parte integrantă a prezentei hotărâri, astfel:
.
„Anexa nr. 53 a Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 259/12 decembrie 2019
cu completările ulterioare

TARIFE LA CERERE
practicate de Laboratorul de diagnostic molecular din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020

Nr.
crt.
1

Tarif
-leiAn 2020

Denumire specialitate/serviciu
LABORATOR DE DIAGNOSTIC MOLECULAR
Test – Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19

250

”.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259 din 12
decembrie 2019, rămân neschimbate.
Art. III. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al managerului
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. IV. 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, Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 148
Alba Iulia, 14 iulie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 15861/14 iulie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al
Județului Alba, în anul 2020
Expunere de motive
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.
Impozitele, taxele locale şi tarifele constituie o sursă importantă de venituri şi sunt
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în
condiţiile legii.
Taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020, au fost
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019.
Având in vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARSCoV-2, numărul mare de pacienți care solicită, la cerere, efectuarea testului Real Time PCR
pentru diagnosticarea COVID-19, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia prin adresa nr.
11827/30.06.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
15741/13.07.2020, solicită, în conformitate cu prevederile legale, introducerea unui nou tarif,
respectiv Test – Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19, conform anexei nr. 53 „Tarife
practicate de Laborator de diagnostic molecular din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, în anul 2020”, sumele care vor fi obținute din încasarea acestuia vor reprezenta resurse
suplimentare pentru finanțarea activității medicale.
Descrierea situației actuale
Tarifele practicate în prezent de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia sunt aprobate
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 pentru anul fiscal 2020.
Prin tariful nou propus se urmărește asigurarea unor surse de venituri la bugetul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea angajării și acoperirii cheltuielilor.
Baza legală
 art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificărilr și completările ulterioare;
 art. 20 alin. 1 lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În sensul celor precizate mai sus, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de
cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 148 din 14 iulie
2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Preşedinte,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15862/14 iulie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind
stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 iulie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 16 iulie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 148/14 iulie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate
bugetului general al Județului Alba, în anul 2020;
- adresa nr. 11827/30 iunie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15741/13 iulie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 15869/14 iulie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12
decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în
anul 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Județean Alba stabilește nivelul taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor.
Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARSCoV-2, numărul mare de pacienți care solicită, la cerere, efectuarea testului Real Time PCR,
precum și necesitatea asigurării unor resurse suplimentare pentru finanțarea activității medicale,
prin adresa nr. 11827/30.06.2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia propune spre aprobare
unui nou tarif, respectiv tarif pentru Test – Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19.
Sumele obținute din încasarea acestui nou tarif vor reprezenta surse de venituri la bugetul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea angajării și acoperirii cheltuielilor.
În acest sens, se introduce o nouă anexă, Anexa nr.53 „Tarife practicate de Laboratorul
de diagnostic molecular din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020”,
după cum urmează:
Anexa nr. 53 „Tarife practicate de Laboratorul de diagnostic molecular din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020”:

Nr.
crt.

1

Tarif propus prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
Proiectul de Hotărâre
stabilirea
de
taxe
locale
şi
nr. _____ din data
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
de____
general al judeţului Alba,
în anul 2020
LABORATOR DE DIAGNOSTIC MOLECULAR
Test – Real Time PCR pentru
250
diagnosticarea COVID-19
Celelalte tarife practicate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba prevăzute în anexele nr.
18 - 52, rămân neschimbate.
În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7
din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12
decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în
anul 2020, precum şi anexa aferentă 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 completarea taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul
2020, stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin Aitai

