
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

H O T A R Â R E 
pentru modificarea anexei la Hotarârea Consiliului 

Judetean Olt nr. 12/12.01.2006 privind aprobarea înlocuirii 
anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Olt 

nr.47/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor pentru 
activitatile de protectie a plantelor desfasurate de Directia 
Generala pentru Protectia Plantelor Olt pentru anul 2006 

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

- raportul nr. 2985/09.05.2006 al Directiei Buget,Taxe – 
Impozite si Informatizare; 

- raportul nr. 258/10.05.2006 al Directiei Generale pentru 
Protectia Plantelor Olt; 

- Avizul nr. 3337/22.05.2006 al comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 

- prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice 
locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 108/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu  
     modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Normelor metodologice privind reevaluarea 

si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finantelor Publice nr. 1487/2003, modificate si 
completate prin Ordinul nr. 467/2005 pentru aprobarea 
Precizarilor privind întocmirea si depunerea situatiilor 
financiare ale institutiilor publice în anul 2005. 



  
În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. e) si art. 109 

alin.(1) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare,     

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

          Art. I. Anexa la Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 
12/12.01.2006 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarâre.  
  Art. II. Tarifele pentru activitatile de protectie a plantelor 
prevazute în anexa se aplica începând cu data de 01.06.2006, 
data la care îsi înceteaza aplicabilitatea orice dispozitie 
contrara. 

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