PROIECT
HOTĂRÂRE
cu privire la: 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
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3807/11.05.2010 cu privire la
proiectul de hotărâre nr. 3808/11.05.2010;
- Adresa nr. 349/16.04.2010 a Camerei Agricole Judeţene Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3110/19.04.2010;
- Prevederile 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.
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) 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. Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se
constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt şi
cuantumul tarifelor aferente comunicate de către Camera Agricolă,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se
efectuează prin modalităţile prevăzute de Legea contabilităţii
nr.82/1991, republicată.

Art. 3. (1) Modalităţile de utilizare a fondurilor rezultate din
veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, în anul 2010,
sunt următoarele:
a) Alocarea sumelor pentru derularea acţiunilor de
consultanţă agricolă şi formare profesională, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea
acţiunilor de consultanţă şi formare profesională
destinate agricultorilor;
b) Cheltuieli curente şi de capital în limita sumelor
neacoperite din bugetul de stat, conform prevederilor
legale;
(2) Utilizarea fondurilor se va face pe baza priorităţilor
propuse de către Camera Agricolă Judeţeană Olt, priorităţi care vor
fi analizate şi aprobate de către conducerea Consiliului Judeţean
Olt, care va dispune conform legii, cu privire la alocarea acestor
fonduri în baza documentaţiei prezentate.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi
încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.
Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se
comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi
Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Olt, Camerei
Agricole Judeţene Olt, în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului
Judeţul Olt.
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