
PROIECT

H O T Ă R Â R E
cu privire la: aprobarea structurii serviciilor specifice

prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de încasare şi

utilizare a fondurilor

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4034/25.04.2014 cu privire la

proiectul de hotărâre nr. 4035/25.04.2014;
- Adresa nr. 17/10.04.2014 a Camerei Agricole Judeţene Olt,

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3578/10.04.2014.
- 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. 91 alin.(1) lit. b) alin.(3) lit. c) si 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, completata si modificata prin Ordonanţa de
Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

Art. 3. (1) Modalitățile de utilizare conform legii a fondurilor
rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt,
sunt următoarele:

a) Alocare sume pentru derularea acțiunilor de
consultanță agricolă și formare profesională.

b) Cheltuieli curente și 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. Prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii la
cunoștință publică a acesteia.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi
încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
52/25.04.2013 si orice alte dispoziţii contrare.

Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se
comunică Direcției Economice Buget – Finanțe, Serviciului Buget,
Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Camerei Agricole Județene Olt, Administrația
Județeană 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

Marin DOBRE

I.M./2 ex.



EXPUNERE de MOTIVE
pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la:

aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul

tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor

Proiectul de hotărâre propune:
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul
tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor,
conform anexei la proiectul de hotărâre.

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
județene, cu respectarea legislației în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 52/25.04.2013
a fost aprobata structura serviciilor specifice prin care se
constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Olt,
cuantumul tarifelor aferente și modalitățile de încasare și
utilizare a fondurilor.

Cu adresa nr. 17/10.04.2014, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 3578/10.04.2014, Camera Agricolă
Județeană Olt propune spre aprobare o nouă structură a
serviciilor specifice precum și cuantumul tarifelor aferente
acestora.



Cu adresa nr. 400/25.04.2014, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 4033/25.04.2014, Camera Agricolă
Județeană Olt ne comunică faptul că serviciile pentru
organizarea de cursuri de pregătire profesională nu intră sub
incidența OG nr. 61/1998, ca atare cursurile de inițiere și
pregătire profesională nu sunt gratuite.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile
proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor
aferente comunicate de către Camera Agricolă, astfel cum au
fost comunicate în adresa nr. 17/10.04.2014.

Pe data intrării în vigoare a noii hotărâri urmează a-și
înceta aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
52/25.04.2013.

Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează
prin modalitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, modificata si completata prin Ordonanța de
Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

Modalitățile de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile
proprii ale Camerei Agricole Județene Olt, sunt următoarele:

a) Alocarea sumelor pentru derularea acțiunilor de
consultanță agricolă și formare profesională.

b) Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor
neacoperite din bugetul de stat, conform
prevederilor legale;

Utilizarea fondurilor se va face pe baza  priorităților
propuse de către Camera Agricolă Județeană Olt, priorități care
vor fi analizate și aprobate de către conducerea Consiliului
Județean Olt, care va dispune conform legii, cu privire la
alocarea acestor fonduri în baza documentației prezentate.

Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea structurii
serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale
Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor, a fost întocmit
cu respectarea prevederilor legale şi propunem aprobarea
acestuia în forma prezentată.

INIŢIATOR
PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Paul STĂNESCU
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT AVIZAT
Direcţia Economică, Buget – Finanţe VICEPREŞEDINTE
Nr. 4036/25.04.2014 Ioan CIUGULEA

R A P O R T
la proiectul de hotărâre cu privire la: aprobarea structurii serviciilor

specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei
Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de

încasare şi utilizare a fondurilor

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. 52/25.04.2013 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.

Cu adresa nr. 17/10.04.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean
Olt sub nr. 3578/10.04.2014, Camera Agricolă Județeană Olt
propune spre aprobare o nouă structură a serviciilor specifice
precum şi cuantumul tarifelor aferente acestora, după cum
urmează:

Nr.
crt Denumirea serviciului Tarif

- lei -
1. Servicii acordate operatorilor economici

si persoanelor fizice
- participarea la târguri şi expoziţii
- organizarea de loturi demonstrative
- popularizarea şi promovarea de

produse şi tehnologii prin mass-media
(ziare, reviste, radio-tv etc.)

200
400

1000
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- elaborarea şi multiplicarea de
materiale informative:

• pe suport de hârtie
• pe suport magnetic

1,0 lei/pag
10,00 lei/buc

2. Elaborare proiecte pentru accesare
fonduri europene din programul PNDR
2014 – 2020

3% din valoarea
proiectului

3. Elaborare cereri de plată PNDR
2007-2013

100

4. Notificări proiecte PNDR 2007-2013 300
5. Organizarea de cursuri de pregătire

profesională:
 Cursuri de inițiere
 Cursuri de pregătire profesională

600
400

Cu adresa nr. 400/25.04.2014, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 4033/25.04.2014, Camera Agricolă Județeană
Olt ne comunică faptul că serviciile pentru organizarea de cursuri
de pregătire profesională nu intră sub incidența OG nr. 61/1998, ca
atare cursurile de inițiere și pregătire profesională nu sunt gratuite.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii
ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor aferente
comunicate de către Camera Agricolă, astfel cum au fost
comunicate în adresa nr. 17/10.04.2014.

Pe data intrării în vigoare a noii hotărâri urmează a-și înceta
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 52/25.04.2013.

Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin
modalităţile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, modificata si completata prin Ordonanţa de Urgenta a
Guvernului nr. 37/2011.

Modalităţile de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile
proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, sunt următoarele:

a) Alocarea sumelor pentru derularea acțiunilor de
consultanță agricolă și formare profesională;

b) Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor
neacoperite din bugetul de stat, conform prevederilor
legale.
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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.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea structurii
serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale
Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile
de încasare şi utilizare a fondurilor 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

Întocmit
Irina MITRICA

I.M./2 ex.



CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT
Anexa

la Proiectul de Hotărâre
nr. 4035/25.04.2014

STRUCTURA
serviciilor specifice ale Camerei Agricole Judeţene Olt

şi cuantumul tarifelor aferente

Nr.
crt

Denumirea serviciului Tarif
- lei -

1. Servicii acordate operatorilor economici
si persoanelor fizice

- participarea la târguri şi expoziţii
- organizarea de loturi demonstrative
- popularizarea şi promovarea de

produse şi tehnologii prin mass-media
(ziare, reviste, radio-tv etc.)

- elaborarea şi multiplicarea de
materiale informative:

• pe suport de hârtie
• pe suport magnetic

200
400

1000

1,0 lei/pag
10,00 lei/buc

2. Elaborare proiecte pentru accesare
fonduri europene din programul PNDR
2014 – 2020

3% din valoarea
proiectului

3. Elaborare cereri de plată PNDR
2007-2013

100

4. Notificări proiecte PNDR 2007-2013 300
5. Organizarea de cursuri de pregătire

profesională:
 Cursuri de inițiere
 Cursuri de pregătire profesională

600
400

Director executiv Director executiv
Emil Vergilius MARINESCU Constanta DUMITRU

Șef Serviciu
Buget, Impozite și Taxe

Nicolaie BUŞOIU
I.M./2 ex.



„Persoanele interesate pot trimite în scris sau să depună personal la sediul
Consiliului  Judeţean  Olt,  la d-na. Magdalena ŢOLU, consilier în cadrul
Serviciului Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională,
propuneri, sugestii, opinii cu privire la Proiectul de Hotărâre menţionat
mai sus până la data de 16.05.2014.”
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