
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                            PROIECT   DE   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 

                                                                        Avizează ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2010                                              



                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr._______ / ______2010

EXPUNERE DE MOTIVE

       În  conformitate  cu  prevederile  art. 1  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,   ,,Se  înfiinţează  camerele  agricole  judeţene,  prin 

reorganizarea  oficiilor/centrelor  de  consultanţă  agricolă  judeţene  şi  al  municipiului  

Bucureşti, care se desfiinţează.

       Camerele agricole judeţene înfiinţate potrivit dispoziţiilor alin. (1) sunt instituţii  

publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene şi  

în  coordonarea tehnico-metodologică  a Agenţiei  Naţionale  de Consultanţă Agricolă,  

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

       Finanţarea  acestora  se  face  prin  subvenţii de la  bugetul  de stat  materializate 

prin  transferuri de la  Ministerul Agriculturii,  Pădurilor  şi Dezvoltării Rurale  către 

bugetele  judeţelor, odată  cu  aprobarea    bugetului  de stat, precum  şi din  venituri 

proprii. 

      În   scopul   realizării  acestor  venituri, unele  din  activităţile  desfăşurate  urmează 

a  fi  taxate,  sumele  încasate  urmând   a  fi   utilizate  pentru  acoperirea  cheltuielilor 

materiale  şi de personal.

  



  

        În  conformitate  cu  prevederile  art.  7  din  Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009  

,,  structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor  

agricole judeţene, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a 

fondurilor se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene, cu respectarea legislaţiei în  

vigoare.’’ 

       Conform  dispoziţiilor  art. 91 alin. 1 lit. ,, b’’ coroborat   cu prevederile alin. 3  lit.  

,,c’’  din Legea  nr. 215/2001  a  administraţiei  publice   locale, republicată,  modificată 

şi  completată,  Consiliul  Judeţean Ilfov  îndeplineşte  atribuţii   stabileşte   impozite  şi 

taxe   judeţene, în  condiţiile   legii.

           Faţă de cele relatate am iniţiat   proiectul de hotărâre   alăturat pe care  îl supunem 

spre  dezbatere  şi aprobare Consiliului  Judeţean Ilfov.  

                                                                   

                                                                                  

PREŞEDINTE,

                                                                 CRISTACHE   RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE                                                    VICEPREŞEDINTE 

     ROMAN  GHEORGHE                                                    MANICEA CRISTINA



                                                        

                                                      ROMÂNIA
                                                  JUDEŢUL ILFOV
                                         CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr._____ din _____2010

                                                             
                                                         RAPORT 
     

       În  conformitate  cu  prevederile  art. 1  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,   ,,    Se  înfiinţează  camerele  agricole  judeţene,  prin  

reorganizarea  oficiilor/centrelor  de  consultanţă  agricolă  judeţene  şi  al  municipiului  

Bucureşti, care se desfiinţează.

       Camerele agricole judeţene înfiinţate potrivit dispoziţiilor alin. (1) sunt instituţii  

publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene şi  

în  coordonarea tehnico-metodologică  a Agenţiei  Naţionale  de Consultanţă Agricolă,  

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

      Finanţarea  acestora  se  face  prin  subvenţii de la  bugetul  de stat  materializate prin 

transferuri de la  Ministerul Agriculturii, Pădurilor  şi Dezvoltării Rurale  către  bugetele 

judeţelor, odată  cu  aprobarea    bugetului  de stat, precum  şi din  venituri  proprii. 

      În   scopul   realizării  acestor  venituri, unele  din  activităţile  desfăşurate  urmează 

a fi taxate, sumele încasate urmând  a fi  utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 

materiale  şi de personal .

 



   

    

     

         În  conformitate  cu  prevederile  art.  7  din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009  

  ,,structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor  

agricole judeţene, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a 

fondurilor se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene, cu respectarea legislaţiei în  

vigoare.’’

          Ţinând  cont  de  cele relatate  am întocmit  prezentul  raport pentru  a însoţi 

proiectul  de hotărâre alăturat.                                                                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                          DIRECŢIA  URBANISM   ŞI

 Director  executiv,                                   AMENAJAREA  TERITORIULUI

    Bogdan Costea                                                      Arhitect  Şef

                                                                                Mihaela  Nedelcu 

 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                            DIRECŢIA  LUCRĂRI PUBLICE 

ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ     Director  executiv  

      Director  executiv                                            Mihai Gabriel  Constantin   

        Irina  Suliman
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