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                                                                               Nr.  8432/29.07.2015 
                                                                                      
   
                                                           
                                                                             PROIECT 
 
     H O T Ă R Â R E 
                         cu privire la aprobare: 
                        - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de      
                          amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă    
                          Judeţeană Olt; 
                       - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către   
                         Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111                 
                         ,, Formare    profesională, informare și difuzare de  cunoștințe”,      
                         pentru beneficiarii proiectelor aferente  Măsurii  141,                              
                         pe anul 2015 
 
 

           
         Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8431/29.07.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr. 8432/29.07.2015; 
       - Adresa nr. 1043/29.07.2015 a Camerei Agricole Judeţene Olt, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8428/29.07.2015, prin care ne înaintează 
documentația necesară privind aprobarea tarifelor aferente a două noi servicii 
specifice prestate de către Camera Agricolă  Judeţeană Olt, respectiv serviciile de 
elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale și serviciul de organizare 
a cursurilor pentru Măsura 111 ,, Formare    profesională, informare și difuzare 
de  cunoștințe”,  aferente Măsurii  141, pe anul 2015;        
       - Prevederile art. 1 alin. (2) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 
privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor 
de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă; 

  - Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 25/25.02.2010 cu privire la 
înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Olt; 

   - prevederile art. 6 alin. (1) - (3), art. 9 alin. (72)  și alin. (9) din  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
86/2014, cu modificările și completările ulterioare,  
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      - Prevederile art. 1 lit. a), art. 8 și art. 9 din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013, modificate și completate prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 78/2015; 
     - Nota Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 187356/2015; 
     - Nota Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din data de 05.05.2015, 
tramsmisă prin Adresa-email înregistrată la Camera Agricolă Județeană Olt sub nr. 
600/06.05.2015; 
     - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 cu privire la aprobarea 
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei 
Agricole Județene Olt, cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare și utilizare a 
fondurilor;  
       În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b) alin.(3) lit. c), art. 97 alin.(1), art. 98 
coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
           Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e:     
   
          Art. 1. (1). Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice de elaborare a 
proiectelor de amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă 
Judeţeană Olt, stabilite pe baza devizului justificativ întocmit de Camera Agricolă 
Judeţeană Olt, precum și tarifele pentru serviciile constând în organizarea cursurilor 
prin Măsura 111 ,,Formare profesională, informare și  difuzare de cunoștințe”, 
pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2). Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 cu privire 
la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii 
ale Camerei Agricole Județene Olt, cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare și 
utilizare a fondurilor, se completează în mod corespunzător cu noile servicii și tarife 
stabilite potrivit alin. (1), după cum urmează: 
       - la poziția nr. 3 ,,Organizarea de cursuri de pregătire profesională” se 
introduce o nouă liniuță având următorul conținut: ,,Cursuri prin Măsura 111- 
Formare profesională, informare și  difuzare de cunoștințe, pentru beneficiarii 
proiectelor aferente Măsurii 141 – Tarif 200 lei”; 
       - după poziția nr. 5 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 6, având următorul 
conținut: ,,Servicii de elaborare a proiectelor de  amenajamente pastorale – 
Tarif 4000 lei pentru suprafețe până la 300 ha; 10 lei pentru fiecare ha peste 
suprafața de 300 ha”. 
  

Art. 2. Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin 
modalităţile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările ulterioare, iar utilizarea fondurilor rezultate din aceste venituri proprii se 
face în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
74/25.06.2015 și actele normative în vigoare.  
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 Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii la cunoștință publică a 
acesteia. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală, precum și pe site-ul 
Consiliului Județean Olt, și se comunică Direcției Economică Buget – Finanțe, 
Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Camerei Agricole Județene Olt, Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

          
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                          AVIZAT 
                                                                         Secretar al Judeţului Olt 
                                                                           Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, __________2015 
 
Nr. _________ 
 
 
 
AVS/AVS/2 ex. 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT      
 
 

                                                                                              Anexa  
                                                                                la Proiectul de Hotărâre 
                                                                                      
 

        Tarifele pentru serviciile specifice de elaborare a proiectelor de 
amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt,     

stabilite pe baza devizului justificativ întocmit de Camera Agricolă Judeţeană Olt, 
precum și tariful pentru serviciul constând în organizarea cursurilor prin Măsura 

111 ,, Formare profesională, informare și  difuzare de cunoștințe”, pentru 
beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Servicii Tarif propus pe anul 2015 

Pentru suprafețe până la 300 ha 
 

4.000 
lei 

1. Elaborare proiect 
amenajament 

pastoral Pentru fiecare ha peste suprafața de 
300 ha 

10 
lei/ha 

 
2. Organizare 

cursuri prin 
Masura 111 

pentru beneficiarii 
proiectelor  

aferente Masurii 
141 

Formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe 

200 lei 

 
 
          Director Executiv                                                       Director Executiv 
        Emil Vergilius MARINESCU                                  Constanta DUMITRU                         
 
 
 
 
                                                                                                          Șef Serviciu  
                                                                                                Buget, Impozite și Taxe 
                                                                                                   Nicolaie BUŞOIU 
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                                                        Nr. 8431/29.07.2015 
 
                                                       
                                   
 
                  EXPUNERE DE MOTIVE  
 la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobare: 
                        - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de      
                          amenajamente pastorale prestate de către Camera    
                          Agricolă  Judeţeană Olt; 
                        - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către              
                         Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura      
                         111 ,, Formare profesională, informare și difuzare de     
                          cunoștințe”,  pentru beneficiarii proiectelor aferente 
                          Măsurii  141, pe anul 2015 

 
 
           Proiectul de hotărâre propune aprobarea tarifelor pentru serviciile 
specifice de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale prestate de 
către Camera Agricolă Judeţeană Olt, stabilite pe baza devizului justificativ 
întocmit de Camera Agricolă Judeţeană Olt, precum și aprobarea tarifelor 
pentru serviciile constând în organizarea cursurilor prin Măsura 111                 
,,Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii 
proiectelor aferente Măsurii 141-Sprijinirea  fermelor agricole de semi-
subzistență, pe anul 2015, conform anexei la proiectul de hotărâre. 
         
      Conform prevederilor  art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în 
subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă,   camerele agricole 
judeţene înfiinţate potrivit dispoziţiilor alin. (1) sunt instituţii publice 
descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene şi 
în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.  
 Conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 mai 
sus menționată, structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile 
proprii ale camerelor agricole judeţene, cuantumul tarifelor, precum şi 
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă prin hotărâri ale 
consiliilor judeţene, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
 Printr-o hotărâre anterioară a Consiliului Județean Olt, anume Hotărârea 
nr. 74/25.06.2015, a fost aprobată structura serviciilor specifice prin care se 
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constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul 
tarifelor aferente şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor. Structura 
serviciilor și tarifele aplicate pentru prestarea lor sunt prezentate în anexa la 
hotărârea respectivă. 
 Prin adresa nr. 1043/29.07.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 8428/29.07.2015, Camera Agricolă Județeană Olt ne-a înaintat 
propunerea și documentația necesară  privind aprobarea tarifelor pentru două 
noi servicii specifice prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt, și 
anume:  
Nr. 
crt. 

Servicii Tarif propus pe anul 2015 

Pentru suprafețe până la 300 ha 
 

4.000 lei1. Elaborare proiect 
amenajament 

pastoral Pentru fiecare ha peste suprafața de 
300 ha  

10 lei/ha
 

2. Organizare cursuri 
prin Masura 111, 
pentru beneficiarii 

proiectelor aferente 
Masurii 141 

Formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe pentru anul 2015 

200 lei 

 
1. În ceea ce privește serviciul de elaborare proiect amenajement 

pastoral, expun următoarele: 
     Potrivit  art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, cităm: - (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin 
amenajamente pastorale.  
   (2) Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, 
valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  
   (3) Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin 
normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
    Potrivit art. 9 alin. (72), din același act normativ,  ,, Unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au 
obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a 
pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire 
a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare’’. 
       Conform art. 9 alin. (9),  ,, Consiliile locale au obligaţia să aprobe 
amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe 
unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din 
cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul 
camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul 
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inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform 
ghidului elaborat de Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă’’.  
 
        Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013, au fost aprobate 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, norme care au fost modificate și completate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 78/2015. 
        În conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) și b) din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, 
modificate și completate, amenajamentul  pastoral  este documentaţia care 
cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi 
exploatării pajiştilor. Calitatea de autoritate competentă în domeniu o au 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi autorităţile cu atribuţii în 
domeniu aflate în subordinea sa, după caz. 
        Potrivit art. 8 din aceste norme, cităm: ,,-alin. (1). Modul de gestionare 
a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale, în condiţiile legii.  

- Alin.(2). În condiţiile art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 se constituie un grup de lucru, la nivel judeţean, 
care întocmeşte proiectul de amenajament pastoral.  

- Alin.(3). Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) îşi poate desfăşura 
activitatea în baza unui program stabilit de comun acord, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, la sediul camerelor agricole judeţene aflate 
în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, organizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în 
subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.  

- Alin.(7). Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se 
realizează la o perioadă de 10 ani.  

- Alin.(8). Proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte în două 
exemplare, unul pentru consiliul local şi unul pentru direcţia pentru 
agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  

- alin.(9). Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament 
pastoral valabil pentru toate pajiştile aflate pe raza unităţii administrativ-
teritoriale în cauză, va stabili, în condiţiile legii, procedura distribuirii 
extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor 
şi/sau utilizatorilor de pajişti.’’  

 
         Conform art. 9 din Normele mai sus menționate, cităm:- ,,alin. (1) 
(…) proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte potrivit ghidului-cadru 
elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  



4 
 

    Alin. (2). Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod 
obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:  
    a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor 
aflate pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;  
    b) descrierea solului şi a florei;  
    c) capacitatea de păşunat a pajiştii;  
    d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor;  
    e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative. ’’ 
 
        Pentru punerea în aplicare a prevederilor legale mai sus menționate, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis Nota nr. 
187356/24.02.2015 prin care a solicitat camerelor agricole județene să 
constituie  grupurile de lucru  pentru întocmirea proiectelor de amenajamente 
pastorale, cu precizarea că realizarea acestor proiecte se face la solicitarea 
scrisă a primăriilor, încheindu-se în acest sens un contract de prestării servicii. 
Nivelul contravalorii serviciilor prestate aferente proiectului  se va stabili 
pe bază de deviz justificativ aprobat de consiliile județene și constituie o 
sursă de venituri  proprii pentru camerele agricole județene. 
 
        Față de cele expuse, Camera Agricolă Județeană Olt a înaintat, prin 
Adresa nr. 1043/29.07.2015, propunerea de aprobare a tarifului pentru acest 
serviciu, anexând și devizul justificativ. 
 
         Structura tarifului pentru elaborarea lucrărilor de amenajament pastoral 
are în vedere următoarele elemente: 
Cheltuieli de personal: calculate in functie de timpul necesar culegerii de 
informatii si studierea documentatiei necesare intocmirii proiectului de 
amenajament pastoral. 
Cheltuieli pentru deplasarea in teren pentru stabilirea lucrarilor ce se vor 
prevedea in proiectul de amenajament pastoral. 
Cheltuieli de transport. 
Cheltuieli materiale: elemente de papetarie si birotica, material si alte  
asemenea cheltuieli necesare  intocmirii proiectului de amenajament pastoral. 
Cheltuieli privind editarea, multiplicarea proiectului de amenajament 
pastoral. 
        Structura tarifului este prezentată în mod detaliat în Devizul justificativ 
înaintat de Camera Agricolă Județeană Olt, anexat prezentei. 

         2.  Camera Agricolă Județeană Olt este abilitată să organizeze 
cursuri de pregătire profesională în diferite domenii, astfel cum sunt 
precizate la punctul 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
74/25.06.2015. De la adoptarea acestei hotărâri, s-au ivit necesitatea și 
oportunitatea organizării în anul 2015, de către Camera Agricolă 
Județeană Olt, a unor noi cursuri, anume de formare profesională, 
informare și difuzare cunoștințe, prin Masura 111, pentru beneficiarii 
proiectelor aferente Masurii 141 -Sprijinirea  fermelor agricole de semi-
subzistență. 
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           Ghidul solicitantului pentru accesarea MASURII 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistență”, versiune aprilie 2012, prevede că 
beneficiarul măsurii are obligația de a urma un program de formare 
profesională. In acest context, Camera Agricolă Judeteană Olt va 
organiza cursuri pentru beneficiarii măsurii 141. 
       In cap. 2, pct. 2.2 : Conditii pentru acordarea sprijinului se prevede că: 
după o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea 
cerintelor minime din Planul de afaceri depus la solicitarea sprijinului. 
 
        La această dată, solicitantul trebuie sa prezinte, odată cu verificarea 
indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la 
anul 3, documente care atestă faptul că a urmat un curs de pregatire 
profesională prin Masura 111 “Formare profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte”, in raport cu proiectul.                       . 
 
        De asemenea, în Planul de afaceri pentru Măsura 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistență”- Cap. IV. MANAGEMENT SI 
PREGATIREA PROFESIONALA VIZATA, se precizează că Fermierul care 
beneficiază de sprijinul acordat prin această masură, in primii trei ani de la 
acordarea sprijinului, este obligat sa urmeze un curs de pregatire profesionala 
finantat prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte”, functie de specificul exploatatiei detinute de solicitant. 
 
        Conform Cererii de Finantare, Vers. 5.5 iunie 2012 - Cap. E. privind Lista 
documentelor anexate proiectelor aferente Masurii 141 - solicitantul a dat 
o Declarație pe propria răspundere privind formarea profesională, prin 
care acesta se obligă să urmeze, in primii trei ani de la primirea 
sprijinului, un curs de formare profesionala prin Masura 111 „Formare 
profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din 
domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea 
fermei, protectia mediului, agricultura ecologică, aceasta fiind anexată ca 
document la pct. 9 din cererea de finantare. 

        Prin Adresa-email înregistrată la Camera Agricolă Județeană Olt sub nr. 
600/06.05.2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis Nota  cu 
precizări privind implicarea camerelor agricole județene în realizarea de 
cursuri de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 141, care nu au 
putut beneficia de programul de formare profesională prin Măsura 111 
„Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte”.  Tariful maxim ce 
poate fi perceput pentru aceste cursuri este de maxim 250 lei/cursant.      
 
        In acest context, Camera Agricolă Județeană Olt va organiza aceste 
cursuri pentru beneficiarii măsurii 141, cursuri care nu intră sub incidența 
gratuității prevăzute de Ordonanța Guvernului  nr. 61/1998. 

        Pentru acest serviciu, Camera Agricolă Județeană Olt propune 
aprobarea unui tarif de 200 lei/cursant. 
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       Serviciul de elaborare a lucrărilor de amenajament pastoral și 
serviciul de organizare cursuri de formare profesională, informare și 
difuzare cunoștințe prin Masura 111, pentru Masura 141,  completează 
astfel,  în mod corespunzător, lista înscrisă în Anexa la H.C.J. Olt nr. 
74/25.06.2015 privind structura serviciilor specifice prin care se 
constituie  veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Olt și 
cuantumul acestora. 

 
Având în vedere cele de mai sus, se propune aprobarea tarifelor pentru 

serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de 
către Camera Agricolă Judeţeană Olt și tarifele pentru serviciile constând în 
organizarea cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și  
difuzare de cunoștințe”, aferentă Măsurii 141, pe anul 2015, astfel cum au fost 
comunicate prin documentația înaintată prin Adresa Camerei Agricole 
Județene Olt nr. 1043/29.07.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
8428/29.07.2015. 

Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin 
modalităţile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

La stabilirea acestor servicii specifice și a cuantumului  tarifelor 
percepute pentru ele, au fost avute in vedere prevederile legale menționate 
mai sus, dispozițiile ministerului coordonator, precum și accentuarea 
preocupării Camerei Agricole pentru sporirea veniturilor proprii, identificarea 
de surse noi de venituri, in scopul reducerii corespunzătoare a transferurilor 
către instituțiile publice ale căror cheltuieli de personal, cheltuieli curente si de 
capital se asigură, potrivit legii, din venituri proprii si sume acordate de la 
bugetul de stat. 

Utilizarea fondurilor ce constituie venituri proprii ale Camerei Agricole 
Judetene Olt obținute din organizarea de cursuri în domeniul agricol se va face 
ținând cont de Programul privind activitătile de consultanță, extensie si formare 
profesională aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Directia  
Generală Politici in Zootehnie si Industrie Alimentară, Compartimentul  
Consultanță, Extensie si Formare Profesională, acestea fiind utilizate pentru  
cheltuielile curente si de capital in limita sumelor neacoperite din Bugetul de 
stat. 
          Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

       Paul STĂNESCU 
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  CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                   
  Direcţia Economică, Buget – Finanţe                 
  Nr. 8433/29.07.2015           
                                       
                                                   
                                                                                                                     
 
                                                                                               AVIZAT 

VICEPREŞEDINTE 
PAVEL BELINSKI 

 
 
 
 

R A P O R T 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobare: 
                        - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de      
                          amenajamente pastorale prestate de către Camera    
                          Agricolă  Judeţeană Olt; 
                        - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către              
                         Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura      
                         111 ,, Formare profesională, informare și difuzare de     
                          cunoștințe”,  pentru beneficiarii proiectelor aferente 
                          Măsurii  141, pe anul 2015 

 
 

 
 Conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 
privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea 
oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, structura serviciilor specifice 
prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor agricole judeţene, 
cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a 
fondurilor se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare.  
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 74/25.06.2015 a fost 
aprobata structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile 
proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor aferente şi 
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor. 
         Prin adresa nr. 1043/29.07.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 8428/29.07.2015, Camera Agricolă Județeană Olt propune 
spre aprobare tarifele pentru două noi servicii specifice față de cele 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 74/2015, anume 
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serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale 
întocmite de către Camera Agricolă Judeţeană Olt,  și  serviciile de 
organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin 
Măsura  111 ,,Formare profesională, informare și difuzare de  
cunoștințe”,  pentru beneficiarii proiectelor aferente  Măsurii  141, pe anul 
2015, după cum urmează: 
 
 
Nr. 
crt. 

Servicii Tarif propus pe anul 2015 

Pentru suprafețe până la 300 ha 
 

4.000 
lei 

1. Elaborare proiect 
amenajament 

pastoral Pentru fiecare ha peste suprafața de 
300 ha  

10 
lei/ha 

 
2. Organizare 

cursuri prin 
Masura 111 

pentru pentru 
beneficiarii 
proiectelor 

aferente Masurii 
141 

Formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe 

200 lei 

 
 
Justificarea efectuării acestor servicii specifice și a stabilirii 

cuantumului tarifelor propuse a fi percepute pentru ele este redată pe 
larg în expunerea de motive la proiectul de hotărâre. 

Având în vedere cele de mai sus, se propune aprobarea tarifelor 
pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale 
întocmite de către Camera Agricolă Judeţeană Olt  și pentru organizare 
de cursuri de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe, 
pe anul 2015, prin Măsura 111, pentru beneficiarii proiectelor Măsurii 
141, astfel cum au fost comunicate prin adresa Camerei Agricole 
Județene Olt nr. 1043/29.07.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 8428/29.07.2015. 

Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin 
modalităţile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

La stabilirea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice mai sus 
menționate s-au avut in vedere :  accentuarea preocuparii pentru 
sporirea veniturilor proprii, identificarea de surse noi de venituri in scopul 
reducerii corespunzatoare a transferurilor catre institutiile publice ale 
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caror cheltuieli de personal, cheltuieli curente si de capital se asigura, 
potrivit legii, din venituri proprii si sume acordate de la bugetul de stat. 
         Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru 
serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale 
întocmite de către Camera Agricolă Judeţeană Olt și pentru serviciul 
constând în organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a 
cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și difuzare 
de cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente                   
Măsurii  141, pe anul 2015,  îndeplineşte condiţiile legale şi  propunem  
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
    
 

Director Executiv 
Constanţa DUMITRU 

 
 
 
 
 

                                                               Şef Serviciu  
                                                                Buget, Impozite şi Taxe 

                                                                 Nicolaie BUŞOIU 
 
 
 
 
 
 

Şef Serviciu 
Juridic Contencios 

Ana Venera ŞTEFĂNESCU 
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