
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 300/22 decembrie 2020  

privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2021 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 26 august 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

300/22 decembrie 2020 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al 

Județului Alba, în anul 2021; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 300/22 decembrie 2020 privind stabilirea de taxe și tarife datorate 

bugetului general al Județului Alba, în anul 2021; 

           - raportul de specialitate  nr. 15191/8 iulie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

-  adresa nr. 13064/6 iulie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14989/6 iulie 2021. 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 300/22 

decembrie 2020 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, 

în anul 2021. 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă; 

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; 

- Legii 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 ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. I. Se aprobă completarea anexei nr. 55 „Tarife practicate de Laboratorul de 

diagnostic molecular din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021” a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 300/22 decembrie 2020 privind stabilirea de taxe și 

tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2021, urmând ca anexa să aibă 

următorul conţinut: 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

      „Anexa  nr. 55 a Hotărârii Consiliului Județean  

Alba nr. 300/22 decembrie 2020, 

cu completările ulterioare 

 

 

TARIFE  

practicate de Laboratorul de diagnostic molecular din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

în anul 2021 

 

Nr.                       

Crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

     -lei- 

 An 2021 

LABORATOR DE DIAGNOSTIC MOLECULAR 

1 Test - Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 250 

2 Test - Antigen SARS COV 2   90 

”. 

Art. II.  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. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local 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, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei juridică şi 

administraţie publică din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.           

 

 

 

                                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 186 

Alba Iulia, 26 august 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. c, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 6                       Abţineri de la vot: 3 


