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R A P O R T 
privind propunerile de majorare a tarifelor de baz ă pe 
metru p ătrat la chiriile pentru spa ţii  cu alt ă destina ţie 

decât cea de locuin ţe, pentru anul 2010 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 152/27.11.2008 au fost 

stabilite tarifele lunare de bază pe mp la chiriile pentru spaţii 
locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, precum şi la 
spaţiile utilizate pentru serviciile externalizate, aflate în domeniul 
public al judeţului, pentru anul 2009. 

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, nivelul impozitelor şi 
taxelor locale poate fi majorat anual cu până la 20 % de consiliile 
locale şi judeţene, cu excepţia celor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi 
(5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d). 

Având în vedere aceste prevederi, propunem majorarea cu 
10% pentru anul 2010, faţă de nivelul celor aprobate pentru anul 
2009, a tarifelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, aflate în domeniul public al judeţului  şi  
administrate de Consiliul  Judeţean  Olt  şi  alte  unităţi cărora 
Consiliul Judeţean Olt le-a dat în administrare spaţiile respective, 
conform anexei la prezentul raport.  

Tarifele înscrise în contractele de închiriere aflate în derulare 
se înlocuiesc cu cele propuse pentru anul 2010. 

Sumele provenite din încasarea chiriilor constituie venituri 
proprii ale Consiliului Judeţean Olt, cu excepţia celor provenite din 
închirierea unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt, aflate în 
administrarea spitalelor publice de interes judeţean, care, conform 
prevederilor art. 201 din Legea  nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se fac 
venituri ale bugetelor acestora. 



Tarifele propuse se aplică începând cu data de 01.01.2010 
dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară. 
 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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