
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
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 

  
Proiectul de hotarâre propune: 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. 

Începând cu 01.06.2006 se propune mentinerea tarifelor  
pentru activitatile de protectie a plantelor stabilite prin Hotarârea 
Consiliului Judetean  Olt nr. 12/12.01.2006, cu mentiunea 
schimbarii unitatii de masura la care se raporteaza tarifele 
aferente unor activitati specifice desfasurate de Directia 
Generala pentru Protectia Plantelor (pozitiile 1,3,4,5 din anexa).   

În conformitate cu 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, serviciile publice de interes local care 
desfasoara activitati economice, includ în tarif si amortizarea 
activelor fixe aferente activitatilor respective. 



Proiectul de hotarâre a fost întocmit tinând cont de 
prevederile Legii nr.24/2000 cu privire la Norme le de tehnica 
legislativa  pentru     elaborarea     actelor     normative   si    ale  
Regulamentului propriu aprobat prin Hotarârea nr.10/2001 a 
Consiliului Judetean Olt. 
    Fata de cele prezentate, în temeiul prevederilor art.104 
alin.(1) lit. e  si  art.109  din Legea  administratiei  publice  
locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,                                           
propunem   consiliului  judetean  aprobarea   Proiectului  de   
Hotarâre 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.  
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