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  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                AVIZAT                           
  Direc ţia Buget – Finan ţe                             VICEPRE�EDINTE     
  Nr. 9128/02.11.2009                                    Ioan NEDELEA 
  
                         
 
                                    
   

R A P O R T 
cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a  
sălii de conferin ţe a Consiliului Jude ţean Olt  
şi a microbuzului din parcul auto propriu 

 pentru anul 2010 
  

 În anul 2009 Consiliul Judeţean Olt a achiziţionat un microbuz 
marca IVECO Daily cu o capacitate de 19 locuri+1 locuri. 
 Microbuzul este utilizat pentru transportul persoanelor din 
cadrul instituţiei precum şi delegaţiilor oficiale din străinătate, atât în 
judeţ cât şi în ţară. 
 Întrucât au fost solicitări din partea unor şcoli, fundaţii, instituţii 
de cultură şi alte organizaţii, pentru închirierea fostului microbuz din 
parcul auto al Consiliului Judeţean Olt (WOLKSWAGEN Caravelle – 
9 locuri), prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 153/27.11.2008 
s-a stabilit tariful de închiriere în sumă de 1 leu/Km, pentru anul 
2009. 

 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
153/27.11.2008, s-a stabilit pentru anul 2009 tariful de închiriere a 
sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt în sumă de 70 lei/oră. 
 Întrucât cuantumul acestor tarife este destul de ridicat, pentru 
anul 2010 propunem ca tarifele de închiriere a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu să 
rămână la nivelul tarifelor aprobate pentru anul 2009 prin Hotărârea 
nr. 153/27.11.2008, astfel: 
- tariful de închiriere pentru microbuzul  marca IVECO Daily -19 + 
1 locuri din parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Olt, în sumă 
de 1 leu/Km ; 
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- tariful de închiriere pentru sala de conferin ţe a Consiliului 
Judeţean Olt, în sumă de 70 lei/or ă. 
 Menţionăm că în cazul în care există solicitări, Consiliul 
Judeţean Olt, poate pune la dispoziţia utilizatorilor sălii de conferinţe 
sistemul video de proiec ţie – prezent ări , motiv pentru care 
propunem a se percepe un tarif suplimentar de 10 lei/or ă. 

Sumele provenite din încasarea tarifelor de închiriere a 
microbuzului din parcul auto propriu şi a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt constituie venituri proprii ale Consiliului 
Judeţean Olt. 

Tarifele stabilite se aplică începând cu data de 01.01.2010, 
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. 
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