
 
 
 
 
 
  
 
 
          
 
          PROIECT  
                                     H O T Ă R Â R E 
      cu privire la:  stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de 
      conferinţe a Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2014 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10861/29.10.2013 privind 
proiectul de hotărâre nr. 10862/29.10.2013; 

- Prevederile art. 287 din legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b), alin. (3) lit. c) şi 
art. 97 alin.(1) 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) Tariful de închiriere a sălii de conferinţe a  

Consiliului  Judeţean  Olt se majorează cu 10% pentru anul 2014, 
faţă de nivelul anului 2013. 

            (2) Tariful de închiriere pentru sala de conferinţe 
a Consiliului Judeţean Olt pe anul 2014, majorat conform alin. (1), 
se stabileşte în sumă de 101 lei/oră.  
 Art.2.  Sumele  obţinute   din  închirierea sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt constituie venituri ale bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt.      
  Art.3. Tariful prevăzut la art. 1 se aplică începând cu data 
de 01.01.2014, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice 
dispoziţie contrară.  



 Art.4..  Prezenta hotărâre se publică  în presa locală şi se 
comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului Judeţul Olt.  
 

 
 
 

                                 INIŢIATOR, 
  VICEPREŞEDINTE 

                Ioan CIUGULEA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     AVIZAT, 
                                                         Secretar al Judeţului                                                       

                                                                        Marin DOBRE 
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    EXPUNERE de MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire 
la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a 

Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2014 
 
 Proiectul de hotărâre propune:  

Stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a  Consiliului  
Judeţean  Olt, pe anul 2014. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 166/18.12.2012 s-a 
stabilit pentru anul 2013 tariful de închiriere a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt, în sumă de 92 lei/oră. 
 Întrucât există solicitări din partea unor organizaţii, fundaţii, 
instituţii de cultură, de învăţământ, partide politice, cluburi sportive şi 
alte organizaţii, pentru închirierea sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt,  s-a aprobat anual, prin hotărâri ale Consiliului Judetean 
Olt, tariful de închiriere a acesteia. 
  Pentru anul 2013, având in vedere prevederile de mai sus, 
precum şi faptul că acest tarif este în cuantum destul de ridicat, s-a 
propus menţinerea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt la nivelul tarifului stabilit pentru anul 2012, şi 
anume în sumă de 92 lei/oră. 
  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 in vedere prevederile de mai sus, pentru anul 2014 se 
propune majorarea tarifului de închiriere pentru sala de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt, cu 10% faţă de nivelul anului 2013, astfel: 

- tariful de închiriere pentru sala de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt, pentru anul 2014, se stabileşte în sumă de 101 lei/oră.  



 
 Sumele provenite din încasarea tarifului de închiriere a  sălii de 
conferinţe a Consiliului Judeţean constituie venituri proprii ale 
Consiliului Judeţean Olt. 

Tariful se aplică începând cu data de 01.01.2014, dată la care îşi 
încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară. 
 Proiectul de Hotărâre cu privire la stabilirea  tarifului de închiriere 
a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2014, a fost 
întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 
          INIŢIATOR, 
                        VICEPREŞEDINTE                                 
                                                       Ioan CIUGULEA 
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R A P O R T 
cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a  
sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt,  

pentru anul 2014 
  
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 166/18.12.2012 s-a 
stabilit pentru anul 2013 tariful de închiriere a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt, în sumă de 92 lei/oră. 
 Întrucât există solicitări din partea unor organizaţii, fundaţii, instituţii 
de cultură, de învăţământ, partide politice, cluburi sportive şi alte 
organizaţii, pentru închirierea sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean 
Olt,  s-a aprobat anual, prin hotărâri ale Consiliului Judetean Olt, tariful 
de închiriere a acesteia. 
  Pentru anul 2013, având in vedere prevederile de mai sus, precum 
şi faptul că acest tarif este în cuantum destul de ridicat, s-a propus 
menţinerea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt la nivelul tarifului stabilit pentru anul 2012, şi anume în 
sumă de 92 lei/oră. 
  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 in vedere prevederile de mai sus, pentru anul 2014 se 
propune majorarea tarifului de închiriere pentru sala de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt, cu 10% faţă de nivelul anului 2013, astfel: 

- tariful de închiriere pentru sala de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt, pentru anul 2014, se stabileşte în sumă de 101 lei/oră.  
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 Sumele provenite din încasarea tarifului de închiriere a  sălii de 
conferinţe a Consiliului Judeţean constituie venituri proprii ale 
Consiliului Judeţean Olt. 

Tariful se aplică începând cu data de 01.01.2014, 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. 

     
 

Director executiv, 
Constanţa DUMITRU 

 
 
 

 
 

 
                                                                       Şef Serviciu  

                                                                       Buget, Impozite şi Taxe 
                                                                        Nicolaie BUŞOIU 

 
 
 
 

 
 

Şef Serviciu Juridic – Contencios 
Ana Venera ŞTEFĂNESCU 

 
 
 
 
 

 
          Întocmit, 
      Irina MITRICĂ 
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