
 
 
 
 
 
 
                                        
 

 
                                          H O T A R A R E  
 
cu privire la : stabilirea tarifelor pentru serviciile de productie 
                      editoriala, tipografica si de difuzare a Monitorului 
                      Oficial si aprobarea modelului acestuia 
     
    Avind in vedere : 

? expunerea de motive la Proiectul de hotarare ; 
? raportul comun nr. 3982 din 19.05.2004 al Directiei 

Economice, Taxe si Impozite si al Serviciului de Editare a 
Monitorului Oficial al Judetului Olt ; 

? Avizul nr.3982/19.07.2004 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului ; 

? Avizul nr.3982/19.07.2004 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii ; 

? prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2003   
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-
teritoriale, aprobata prin Legea nr. 534/2003; 

 
           In temeiul art. 104  alin. (1) lit. e)  si  art. 109 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 
modificarile si completarile ulterioare,    

          
 Consiliul Judetean Olt adopta prezenta  h o t a r a r e . 



   
          Art. 1. (1). Se aproba tarifele pentru serviciile de productie 
editoriala, tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial al 
judetului Olt, dupa cum urmeaza :  

              
a)pentru activitatea de productie editoriala : 
?  l5.000 lei/pagina     - pentru un tiraj de 200 exemplare ; 
?  10.000 lei/pagina    - pentru un tiraj de 400 exemplare ; 
?  5.000 lei/pagina    - pentru un tiraj de 500 exemplare ; 

    

          b) pentru activitatea de tiparire : 
 

? 1315 lei/pagina  - pentru un tiraj de 200 exemplare ; 
? 1150 lei/pagina  -pentru un tiraj de 400 exemplare ; 
? 1070 lei/pagina   -pentru un tiraj de 500 exemplare ; 
             

         c) pentru activitatea de difuzare : 10.000 lei/exemplar        
(colet), la care se adauga cheltuielile aferente serviciilor postale de 
expediere. 

 
  (2) Tarifele prevazute la alin (1) se incaseaza de la beneficiarii 
serviciilor de productie editoriala, tipografica si de difuzare a 
Monitorului Oficial. 

 
         Art. 2. Tarifele incasate din activitatea de productie editoriala, 
tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial al Judetului Olt 
constituie venituri la bugetul Consiliului Judetean Olt. 

                                                     
         Art. 3.  Monitorul Oficial se distribuie contra cost persoanelor 
fizice sau juridice care solicita achizitionarea acestuia.        
 
        Art. 4. (1) Monitorul Oficial al judetului se distribuie gratuit 
consilierilor judeteni, Prefecturii judetului Olt, consiliilor locale, 
institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului 
Judetean Olt.     



  
         (2) Primul numar al Monitorului Oficial se distribuie gratuit 
consiliilor judetene, iar incepand cu al doilea numar se poate 
distribui in continuare gratuit dar pe baza de reciprocitate. 
          

  Art. 5. Numarul de exemplare al Monitorului Oficial si data 
editarii acestuia se aproba de Presedintele Consiliului Judetean Olt. 
 
         Art. 6. Se aproba modelul Monitorului Oficial al Judetului Olt, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

         
         Art. 7. Prevederile contrare prezentei hotarari isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

 
         Art. 8. Prezenta hotarare se publica in presa locala si se 
comunica Serviciului de editare a Monitorului Oficial, Directiei 
Economice, Taxe si Impozite, Directiei Buget si Integrare 
Europeana,  pentru aducerea la indeplinire, si Prefecturii judetului 
Olt. 
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