
1

1

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobare:
- tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de
amenajamente pastorale prestate de către Camera
Agricolă Judeţeană Olt;

- tarif pentru serviciul constând în organizarea de către
Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura
111 ”Formare profesională, informare și difuzare de
cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente
Măsurii  141, pe anul 2015

         Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8431/29.07.2015 cu privire la proiectul de

hotărâre nr. 8432/29.07.2015;
- Raportul nr. 8433/29.07.2015 al Direcţiei  Economice, Buget – Finanţe;
- Raportul nr. 10264/21.09.2015 al comisiei pentru studii economico-

sociale, buget - finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public
si privat al judeţului;

- Raportul nr. 10283/21.09.2015 al comisiei pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu
cetățenii;

- Raportul nr. 10291/21.09.2015 al comisiei pentru agricultura,
silvicultura, industrie, servicii publice si comerț;

- Adresa nr. 1043/29.07.2015 a Camerei Agricole Judeţene Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8428/29.07.2015, prin care ne
înaintează documentația necesară privind aprobarea tarifelor aferente a două
noi servicii specifice prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt,
respectiv serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente
pastorale și serviciul de organizare a cursurilor pentru Măsura 111 ,,
Formare profesională, informare și difuzare de  cunoștințe”, aferente Măsurii
141, pe anul 2015;

- Prevederile art. 1 alin. (2) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.
1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea
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oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 25/25.02.2010 cu
privire la înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Olt;

- prevederile art. 6 alin. (1) - (3), art. 9 alin. (72) și alin. (9) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare,

- Prevederile art. 1 lit. a), art. 8 și art. 9 din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin
Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013, modificate și completate prin
Hotărârea Guvernului României nr. 78/2015;

- Nota Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 187356/2015;
- Nota Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din data de 05.05.2015,

tramsmisă prin Adresa-email înregistrată la Camera Agricolă Județeană Olt
sub nr. 600/06.05.2015;

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 cu privire la
aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile
proprii ale Camerei Agricole Județene Olt, cuantumul tarifelor și modalitățile
de încasare și utilizare a fondurilor;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b) alin.(3) lit. c), art. 97 alin.(1),
art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. (1). Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice de elaborare a
proiectelor de amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă
Judeţeană Olt, stabilite pe baza devizului justificativ întocmit de Camera
Agricolă Judeţeană Olt, precum și tarifele pentru serviciile constând în
organizarea cursurilor prin Măsura 111 ,,Formare profesională, informare și
difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141,
pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2). Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 cu
privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Olt, cuantumul tarifelor și
modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor, se completează în mod
corespunzător cu noile servicii și tarife stabilite potrivit alin. (1), după cum
urmează:
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- la poziția nr. 3 “Organizarea de cursuri de pregătire profesională” se
introduce o nouă liniuță având următorul conținut: “Cursuri prin Măsura 111-
Formare profesională, informare și  difuzare de cunoștințe, pentru beneficiarii
proiectelor aferente Măsurii 141 – Tarif 200 lei/cursant”;

- după poziția nr. 5 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 6, având
următorul conținut: ,,Servicii de elaborare a proiectelor de  amenajamente
pastorale – Tarif 4000 lei pentru suprafețe până la 300 ha; 10 lei pentru
fiecare ha peste suprafața de 300 ha”.

Art. 2. Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin
modalităţile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările ulterioare, iar utilizarea fondurilor rezultate din aceste venituri
proprii se face în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 74/25.06.2015 și actele normative în vigoare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii la cunoștință
publică a acesteia.

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală, precum și pe site-
ul Consiliului Județean Olt, și se comunică Direcției Economică Buget –
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Camerei Agricole Județene Olt,
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, în vederea aducerii la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Gabriel BULETEANU

Slatina, 24.09.2015
Nr. 110

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ”pentru”.

IM/2ex.



CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT

Anexa
la H.C.J. nr. 110/24.09.2015

Tarifele pentru serviciile specifice de elaborare a proiectelor de
amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt,

stabilite pe baza devizului justificativ întocmit de Camera Agricolă Judeţeană Olt,
precum și tariful pentru serviciul constând în organizarea cursurilor prin Măsura

111 ,, Formare profesională, informare și  difuzare de cunoștințe”, pentru
beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015

Nr.
crt. Servicii Tarif propus pe anul 2015

Pentru suprafețe până la 300 ha 4.000 lei1. Elaborare proiect
amenajament

pastoral Pentru fiecare ha peste suprafața de
300 ha

10 lei/ha

2. Organizare
cursuri prin
Masura 111

pentru beneficiarii
proiectelor

aferente Masurii
141

Formare profesională, informare și
difuzare de cunoștințe

200
lei/cursant

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Gabriel BULETEANU

Director Executiv                       Director Executiv
Emil Vergilius MARINESCU Constanta DUMITRU
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