
 1

 
  CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                             AVIZAT, 
  Direc ţia Buget - Finan ţe                            VICEPRE�EDINTE 
  Nr. 371/19.01.2010                                          Ioan NEDELE A       
                                                   
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
cu privire la: structura serviciilor specifice  

prin care se constituie veniturile proprii ale Came rei 
Agricole Jude ţene Olt, cuantumul tarifelor aferente şi 

modalit ăţile 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.    

 Astfel, având in vedere adresa Camerei Agricole Judeţene 
Olt nr. 55/18.01.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr. 367/19.01.2010, propunem aprobarea structurii serviciilor 
specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei 
Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor aferente comunicate 
de către Camera Agricolă, precum şi modalităţile de încasare şi 
utilizare a fondurilor, astfel cum au fost comunicate în adresa 
sus menţionată, după cum urmează: 
  
Nr. 
crt 

Denumirea serviciului Tarif 
- lei - 

1. Elaborarea de proiecte cu finan ţare 
public ă: 
- proiecte a căror valoare eligibilă este de 
până la 10.000 euro; 

 
- gratuit 
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- proiecte ce depăşesc 10.000 euro 
 
Notă: Plata se face în două tranşe, astfel: 
- 60% la depunere proiect, 
- 40% la semnarea contractului de 
finanţare cu A.P.D.R.P.  

 
- 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului ce 
depăşeşte 10.000 euro 

 
2. Organizarea de cursuri de preg ătire profesional ă 

Tarif - 
lei- 

Denumirea calific ării 
Apicultor  Piscicultor  Tractorist  Legumicultor  Altele  

înscriere 100 100 100 100 100 
eliberare 
certificat 
calificare 

150 150 150 150 100 

eliberare 
carnet 
brazdă 

- - 50 - - 

TOTAL 250 250 300 250 200 
  

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

  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 structura serviciilor 
specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei 
Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor aferente şi 
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modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor îndeplineşte 
condiţiile legale şi propunem aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
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