
 
 
 
 
 
  
          
 
          PROIECT  
                                     H O T Ă R Â R E 
      cu privire la:  stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de 
 conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului 

   din parcul auto propriu pe anul 2012 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9383/17.10.2011 privind 
proiectul de hotărâre nr. 9384/17.10.2011; 

- 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. Tariful de închiriere a sălii de conferinţe a  

Consiliului  Judeţean  Olt pe anul 2012 se stabileşte în sumă de 
92 lei/oră.             
 Art.2.  (1) Tariful  de  închiriere a microbuzului marca 
IVECO Daily cu o capacitate de 19 +1 locuri, din parcul auto 
propriu al Consiliului Judeţean  Olt, pentru anul 2012, se 
stabileşte in suma de  2 lei/km. 
       (2) Carburantul necesar deplasării microbuzului se 
asigură de către solicitantul închirierii, în limita consumului normat 
de 14,5 l/100 km. 

Art.3.  Sumele  obţinute   din  închirierea sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu 



al Consiliului Judeţean Olt constituie venituri ale bugetului propriu 
al Consiliului Judeţean Olt. 
        Art.4. Tarifele prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică începând cu 
data de 01.01.2012 dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice 
dispoziţie contrară.  

Art.5.  Prezenta hotărâre se publică  în presa locală şi se 
comunică Direcţiei Buget - Finanţe, Compartimentului Impozite şi 
Taxe, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului Judeţul Olt.  
 

 
                                 INIŢIATOR, 

  VICEPREŞEDINTE 
                 Ioan NEDELEA  

 
 
 
 
 
 

                                                                     AVIZAT, 
                                                         Secretar al Judeţului                                                        

                                                                         Marin DOBRE 
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    EXPUNERE de MOTIVE 

pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu privire 
la stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a 

Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto 
propriu pentru anul 2012 

 
 
 Proiectul de hotărâre propune:  
 Majorarea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a  Consiliului  
Judeţean  Olt cu 10% pentru anul 2012, faţă de nivelul anului 2011, 
astfel: 

- Tariful de închiriere pentru sala de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2012 se stabileşte în sumă de 92 lei/oră.  
 Tariful  de  închiriere a microbuzului marca IVECO Daily cu o 
capacitate de 19 +1 locuri, din parcul auto propriu al Consiliului 
Judeţean  Olt, pentru anul 2012, se stabileşte în sumă de 2 lei/km. 

 Carburantul necesar deplasării microbuzului se asigură de către 
solicitantul închirierii, în limita consumului normat de 14,5 l/100 km. 
 Sumele provenite din încasarea acestor tarife constituie venituri 
proprii ale Consiliului Judeţean Olt. 
 Proiectul de Hotărâre cu privire la stabilirea  tarifului de închiriere 
a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din 
parcul auto propriu pentru anul 2011, a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale şi propunem aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
 
          INIŢIATOR, 
                        VICEPREŞEDINTE                                  
                                                        Ioan NEDELEA 

 



  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                               AVIZAT                           
  Direcţia Buget – Finanţe                             VICEPREŞEDINTE     
  Direcţia Economică                                    Ioan NEDELEA 
  Nr. 9385/17.10.2011 
                        
 
 

R A P O R T 
cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a  
sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt  

şi a microbuzului din parcul auto propriu 
 pentru anul 2012 

  
 În anul 2009 Consiliul Judeţean Olt a achiziţionat un microbuz 

marca IVECO Daily cu o capacitate de 19 + 1 locuri. 
 Microbuzul este utilizat pentru transportul persoanelor din cadrul 
instituţiei precum şi delegaţiilor oficiale din ţară şi din străinătate, atât în 
judeţ cât şi în ţară. 
 Întrucât au fost solicitări din partea unor şcoli, fundaţii, instituţii de 
cultură, cluburi sportive şi alte organizaţii pentru închirierea 
microbuzului din parcul auto al Consiliului Judeţean Olt,  s-a aprobat 
anual, începând cu anul 2009, prin hotărâri ale Consiliului Judetean Olt, 
tariful de închiriere a microbuzului marca sus menţionata.  
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/25.11.2010, s-a 
stabilit pentru anul 2011, tariful de închiriere a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt, în sumă de 84 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 2012 
propunem majorarea tarifului de  închiriere pentru sala de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt, cu 10% faţă de nivelul anului 2011, astfel: 

- tariful de închiriere pentru sala de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt, pentru anul 2012, se stabileşte în sumă de 92 lei/oră.  
  Prin Hotărârea Consiliului Judetean Olt nr. 13 din 12.01.2006 a 
fost stabilit tariful pentru închirierea microbuzului din parcul auto propriu 
al Consiliului Judeţean Olt (la vremea aceea marca Wolkswagen 
Caravelle cu o capacitate de 9 locuri) la 1 leu/km, tarif care a fost 
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menţinut la acest nivel inclusiv pana in anul 2011, când prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 164/25.11.2010 s-a stabilit tariful de 
închiriere a microbuzului din parcul auto al Consiliului Judeţean Olt 
(IVECO Daily 19 + 1 locuri) în sumă de 1 leu/Km, cu menţiunea 
asigurării de către solicitantul închirierii a carburantului  necesar 
deplasării microbuzului, în limita consumului normat de 14,5 l/100 km. 

Întrucât cuantumul tarifului pentru închirierea microbuzului din 
parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Olt s-a menţinut la acelaşi 
nivel din anul 2006 până în prezent, respectiv 1 leu/km, propunem 
pentru anul 2012 majorarea acestui tarif la 2 lei/km, având in vedere, de 
asemenea, prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2005 privind 
unele masuri de natură fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a 
Legii 348/2004 privind denominarea monedei naţionale (potrivit cărora 
taxele si alte contribuţii se stabilesc şi se reflecta la nivel de leu nou, 
fără diviziuni), astfel: 

- tariful  de  închiriere  pentru  microbuzul marca IVECO Daily 
19 + 1 locuri din parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2012, se stabileşte în sumă de 2 lei/km. 

 Carburantul necesar deplasării microbuzului se asigură de către 
solicitantul închirierii, în limita consumului normat de 14,5 l/100 km. 
 Sumele provenite din încasarea tarifelor de închiriere a  sălii de 
conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto 
propriu constituie venituri proprii ale Consiliului Judeţean Olt. 

Tarifele stabilite se aplică începând cu data de 01.01.2012, 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,                                      Director executiv, 
Constanţa DUMITRU                                       Nicolae GUGIU 
 

 
     Compartiment 
    Impozite şi Taxe 
       Irina MITRICĂ 
 

Şef Serviciu Juridic – Contencios 
Ana Venera ŞTEFĂNESCU 
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