ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr._____ /2010
privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri proprii
ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi
de utilizare a fondurilor pentru anul 2010

având în vedere adresa 196/29.06.2010 a Camerei agricole a judeţului Vaslui prin
care se propune structura serviciilor şi tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ;
în conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009
privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă
Agricolă ;
având în vedere Hotărârea nr.21/2010 a Consiliul judeţean Vaslui privind
înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui ;
în temeiul art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, structura şi cuantumul
tarifelor, modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2010, conform
anexei nr.1.
Art.2. – Se aprobă structura tarifelor, percepute pentru organizarea şi realizarea
de cursuri de pregătire profesională a adulţilor, în vederea constituirii veniturilor proprii
ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, în anul 2010, conform anexei nr.2.
Art.3. – Camera agricolă a judeţului Vaslui va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4. – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, _____iulie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa nr.1
la Hotărârea nr._____/2010
I. Structura serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii
ale Camerei agricole judeţene, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi utilizare
a fondurilor pentru anul 2010.

Nr.
crt.
1.

Tarif
- lei Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau 6% din valoarea
cofinanţare publică
proiectului
*
2. Organizarea de cursuri de pregătire profesională
Între
- cursuri de calificare
300-400/cursant
- cursuri de perfecţionare
( cuprinde taxa de înscriere, taxa de eliberare a certificatului
de calificare, taxa de eliberare a carnetului de conducere a
tractorului agricol )
din care :
- curs agricultor
300/cursant
- curs crescător animale
300/cursant
- curs apicultor
300/cursant
- curs tractorist
400/cursant
* Pensionarii şi persoanele care primesc ajutor social, conform Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază
de gratuitate.
Servicii

II. Modalităţile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în
conformitate cu legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv Factură Fiscală şi Chitanţă Fiscală.
III. Modalităţi de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Camerei
agricole judeţene în anul 2010.
1. Alocarea sumelor pentru derularea acţiunilor de consultanţă agricolă şi
formare profesională ;
2. Cheltuieli curente în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform
legilor în vigoare ;
3. Cheltuieli de personal, deplasări în ţară.
Utilizarea fondurilor se va face în ordinea priorităţilor propuse de către Camera
agricolă judeţeană, priorităţi care vor fi analizate şi aprobate de către ordonatorul
principal de credite, care va dispune alocarea acestor fonduri în baza documentaţiei
prezentate.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.______/2010

STRUCTURA TARIFELOR

1. Structura tarifelor percepute pentru multiplicarea de materiale informative,
elaborare documentaţie accesare fonduri comunitare sau cofinanţare publică este
reglementată de ghidul solicitantului la măsura pentru care se întocmeşte proiectul.
2. Cheltuielile pentru organizarea şi realizarea de cursuri de pregătire
profesională a adulţilor se stabilesc după cum urmează :
a. cheltuieli de personal – pentru personalul care desfăşoară activităţi
didactice în regimul plata cu ora şi pentru membri comisiilor de examinare ;
b. alte cheltuieli cu personalul : cazare, transport ;
c. costul înscrierii la curs şi eliberării certificatului de calificare profesională ;
d. cheltuieli efectuate pentru închirierea spaţiilor şi a sălilor de curs ;
e. cheltuieli materiale : rechizite şi furnituri de birou, elemente de papetărie şi
birotică, servicii de întreţinere şi reparaţii ale tehnicii de calcul, materii prime,
materiale, alte asemenea cheltuieli.

ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se
constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor,
modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2010
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Hotărârea nr.21/2010 a Consiliului judeţean Vaslui a fost înfiinţată
Camera agricolă a judeţului Vaslui, prin reorganizarea Oficiului de consultanţă
agricolă judeţeană, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, în
conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009.
Potrivit acestui din urmă act normativ finanţarea acestei instituţii publice
descentralizate se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile
proprii se constituie din prestarea unor servicii specifice a căror structură de încasare şi
utilizare a fondurilor se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
În acest scop prin adresa nr.196 din 29.06.2010 şi înregistrată sub
nr.4463/29.06.2010, Camera agricolă a judeţului Vaslui a formulat propuneri
corespunzătoare care fac obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării
plenului consiliului judeţean.
Serviciile propuse a fi prestate de către Camera agricolă a judeţului Vaslui
constau în :
1. Elaborarea de proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau cofinanţare
publică a cărui tarif este de 6% din valoarea proiectului .
2. Organizarea de cursuri de pregătire profesională cu două componente de
calificare şi perfecţionare pentru 4 specialităţi : agricultor, crescători de animale,
apicultor şi tractorist, al căror tarif este între 300 şi 400 lei/cursant. Se propune,
totodată, ca pensionarii şi persoanele care primesc ajutor social în baza Legii
nr.416/2001 să beneficieze de gratuitate. Aceleaşi tarife au fost percepute şi în anul
precedent în baza Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În anexa nr.1 la proiectul de hotărâre sunt, de asemenea, prevăzute
modalităţile de încasare a tarifelor pentru serviciile prestate precum şi cele de utilizare
a fondurilor rezultate din veniturile proprii, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului
principal de credite.
Structura tarifelor percepute pentru cele două servicii prestate este prevăzută
în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.
Faţă de considerentele menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre
privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri

proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de
încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2010, pe care vă rog să-l aprobaţi în
forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

