
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN

     HOTĂRÂRE

     privind   aprobarea   tarifelor    pentru    servicii  prestate   de  Camera  Agricolă 
a Judeţului Ilfov  în  anul   2010   a căror  stabilire  este  de  competenţa    Consiliul 

Judeţean Ilfov  

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

      -   Adresa   Camerei  Agricole  Judeţene  Ilfov  nr.  58/09.03.2010  înregistrată  la 
Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr.________ 2010.  

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr.____________2010

- Raportul  direcţiilor  de   specialitate   din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 
înregistrat   sub  nr. __________2010;

- Raportul  de  avizare  al Comisiei  de  buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;

- Raportul  de  avizare  al Comisiei  de   servicii publice, sociale, comerţ, privatizare 
şi integrare  europeană;  

- Raportul  de  avizare  al Comisiei   de organizare şi dezvoltare  urbanistică, lucrări 
publice, arhitectură şi  administrarea  domeniului  public  şi privat   al judeţului;

- Raportul   de  avizare   al  Comisiei  de  administraţie  publică   locală,  juridică, 
apărarea  ordinii publice, respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti;

      Ţinând  seama  de  prevederile   art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul  fiscal, cu modificările  şi completările  ulterioare;  

      Prevederile art. 1 alin (2)  şi  art. 7  din  H.G. nr. 1609/2009  privind  înfiinţarea 
camerelor   agricole   judeţene   prin   reorganizarea    oficiilor  /centrelor    de 
consultanţă    agricolă    judeţene,   aflate  în   subordinea   Agenţiei  Naţionale   de 
Consultanţă   Agricolă;
            



           În  temeiul   art.  91 alin.(  3)  lit.c,  lit.f,  art.  97 din  Legea  nr.  215/2001 a 
administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu modificările  şi completările  ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:

     
         Art. 1 Începând  cu data  prezentei  se  aprobă   – Tarifele   pentru  servicii 
prestate  de  Camera  Agricolă  a Judeţului  Ilfov  în  anul  2010 conform  anexei  care 
face parte integrantă  din  prezenta  hotărâre.  

          Art. 2  Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov   şi 
Camera    Agricolă  a Judeţului  Ilfov vor aduce la  îndeplinire  prevederile  prezentei 
hotărâri.  

                                                       PREŞEDINTE,

                                            CRISTACHE   RĂDULESCU 

                                                                        Contrasemnează ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2010                                              
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