
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           H O T A R Â R E 
  Cu privire la:  aprobare tarife pentru  

activitatile de protectie a plantelor 
             

Având în vedere: 
 -   expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 

- raportul nr. 2175/08-04-2003 al Departamentului Buget, 
Impozite - Taxe; 

- raportul nr. 242/08-04-2003 al Directiei Generale pentru 
Protectia Plantelor Olt; 

- avizul comisiei pentru studii economico – sociale, buget – 
finante administrarea domeniului public si privat al judetului 
nr. 2296/16-04-2003; 

- avizul comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati 
sportive si agrement nr. 2559/22-04-2003; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 71/1999 
privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si 
carantina fitosanitara cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice 
locale; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 17/2000 
privind TVA; 

- prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 36/2002 privind 
impozitele si taxele locale. 

În temeiul prevederilor art. 109, alin.(1) din Legea  
administratiei publice locale nr. 215/2001  

  



            Consiliul Judetean Olt, adopta prezenta  h o t a r â r e:   
       

Art. 1.   Se stabilesc tarifele  pentru activitatile de protectie a 
plantelor desfasurate de Directia  Generala pentru Protectia Plantelor 
Olt în anul 2003, conform anexei nr. 1. 
 Art. 2. (1)  Se  aproba  tarifele  pentru  activitatile  de protectie 
a plantelor desfasurate de Directia  Generala pentru Protectia Plantelor 
Olt, conform anexei nr. 2. 
 (2)     Tarifele prevazute la alin. (1) se aplica începând cu data de 
01-01-2004. 
   Art. 3.  La tarifele prevazute în anexele 1 si 2 la prezenta 
hotarâre,  se aplica TVA. 

Art. 4.  Sumele obtinute din încasarea tarifelor prevazute în 
anexe constituie venituri la bugetul propriu al Consiliului Judetean 
Olt. 

Art.  5.   Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri îsi 
înceteaza aplicabilitatea orice dispozitie contrara. 

Art.  6.  Anexele 1 si 2 fac parte  integranta   din     prezenta 
hotarâre. 

Art. 7.  Prezenta hotarâre  se publica în presa locala  si se 
comunica Departamentului Buget, Impozite – Taxe,  din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei Generale 
pentru Protectia Plantelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire si 
Prefecturii  Judetului Olt. 
 

 Marin IONICA 
    PRESEDINTE 
                CONTRASEMNEAZA, 

        SECRETARUL GENERAL  
                   al JUDETULUI 

           Marin DOBRE 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT          Anexa nr.1  la Hotarârea 
              C J Olt nr.  41/24-04-2003 
         
 
     Tarife pentru activitatile de protectia plantelor desfasurate  
de Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt pe anul 2003 
 

Nr. 
Crt. 

         Denumirea activitatii   Tarif   
  2003   

  0                                       1         2    
  1. Discuit cu GD 3,2 cu tractorul U650  350.000   

   lei/ha 
  2. Semanat paioase cu semanatoarea SUP 21 si 

tractorul U 445  
 300.000 
   lei/ha 

  3. Semanat prasitoare cu semanatoarea SPC 4 si 
tractorul U445 

 300.000 
   lei/ha 

  4. Întretinut culturi prasitoare cu cultivatorul CPU 4 si 
tractorul U445 

 250.000 
    lei/ha 

  5. Fertilizat chimic cu masina de administrat MA 04  200.000 
    lei/ha 

  6. Arat cu tractorul la adâncime 28-30cm 1.200.000 
    lei/ha 

  
Tarifele nu includ valoarea substantei folosite si asistenta 

tehnica.  La tarifele mentionate mai sus se calculeaza TVA. 
 

  Marin IONICA 
     PRESEDINTE 

        
  CONRASEMNEAZA, 

             SECRETARUL GENERAL  
     al JUDETULUI, 
     Marin DOBRE 

 
 
 

  Director General,   Director General,        
      Constanta DUMITRU             Nicolae STANCU 



CONSILIUL JUDETEAN OLT          Anexa nr.2  la Hotarârea 
           C J Olt nr.  41/24-04-2004 

     Tarife pentru activitatile de protectia plantelor desfasurate  
de Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt pe anul 2004 

Nr. 
Crt. 

         Denumirea activitatii   Tarif   
  2004    

  0                                       1         2    
   1. Combaterea bolilor si daunatorilor în pomicultura 

cu utilaje proprii la pomi si arbusti din 
aliniamentele drumurilor si gospodariilor populatiei 

 
    4.500 
  lei/pom 

   2. Combaterea bolilor si daunatorilor în viticultura si 
pomicultura cu utilaje proprii 

 1.000.000 
    lei/ha 

   3. Tratarea semintelor de grâu cu masina de tratat 
proprie  

   350 
  lei/kgr. 
 samânta 

   4.  Tratarea semintelor de porumb si floarea soarelui cu 
masina de tratat proprie 

    550 
  lei/kgr.  
 samânta 

   5. Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea spatiilor/mp 
desfasurat pe care se executa lucrarea   

   1.300  
   lei/mp 

   6. Arat cu tractorul la 22 – 25 cm adâncime 1.000.000 
   lei/ha      

   7. Erbicidat la cultura de câmp     250.000 
     lei/ha 

   8. Asistenta tehnica de specialitate ce se acorda 
producatorilor agricoli, persoanelor fizice si juridice 
de catre specialistii Directiei Generale pentru 
Protectia Plantelor Olt privind folosirea substantelor 
de uz fitosanitar în tratarea chimica a semintelor, 
combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor 
precum si dezinfectia, dezinsectia si deratizarea 
spatiilor de depozitare   

 
 
12% din  
valoarea 
substantei 
folosite 
 
 

  9. Discuit cu GD 3,2 cu tractorul U650  350.000   
   lei/ha 

10. Semanat paioase cu semanatoarea SUP 21 si 
tractorul U 445  

 300.000 
   lei/ha 

11. Semanat prasitoare cu semanatoarea SPC 4 si 
tractorul U445 

 300.000 
   lei/ha 

12. Întretinut culturi prasitoare cu cultivatorul CPU 4 si 
tractorul U445 

 250.000 
    lei/ha 

13. Fertilizat chimic cu masina de administrat MA 04  200.000 
    lei/ha 

14. Arat cu tractorul la adâncime 28-30cm 1.200.000 
    lei/ha 



Tarifele nu includ valoarea substantei folosite si asistenta 
tehnica.  La tarifele mentionate mai sus se calculeaza TVA. 
 
 

  Marin IONICA 
     PRESEDINTE 

      
        
  CONRASEMNEAZA, 

             SECRETARUL GENERAL  
     al JUDETULUI, 
     Marin DOBRE 

 
 

  Director General,   Director General,        
      Constanta DUMITRU             Nicolae STANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


