PROIECT

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE
privind : aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de
încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman,
pentru anul 2013.
Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor
art.94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.1413 din 30 ianuarie 2013 a vicepreşedintelui Gâdea
Adrian Ionuţ, desemnat să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean
Teleorman prin Hotărârea autorităţii publice judeţene nr.175 din 21 decembrie 2012 ;
- raportul de specialitate nr.1414 din 30 ianuarie 2013 al Direcţiei economice,
buget-finanţe privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a
fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2013 ;
- adresa nr.11 din 10 ianuarie 2013 a Camerei Agricole Teleorman ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.7 din 27 ianuarie 2010
privind înfiinţarea Camerei Agricole Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de
Consultanţă Agricolă Judeţean, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă
Agricolă ;
- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, bugetfinanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate,
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;
- prevederile 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 ;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.1 din O.G. nr.61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţă
şi formare profesională destinate agricultorilor, aprobată prin Legea nr.222/1998;
- prevederile pct.6 din Normele Metodologice privind modul de decontare a
cheltuielilor de finanţare a acţiunilor de consultanţă şi formare profesională destinate
agricultorilor, aprobate prin H.G.138/1999;
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-2- prevederile art.1 şi 2 din ordinul nr.69/2008 privind aprobarea serviciilor specifice
prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi
ale unităţilor subordonate acesteia, cuantumul tarifelor şi modalităţilor de încasare şi de
utilizare a fondurilor pe anul 2008 ;
- prevederile art.1 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.91 alin.(1) litera a), d) şi f), alin.(5) litera a) pct.14 din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă structura serviciilor specifice şi tarifele aferente prin care se
constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2013, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - (1) Tarifele aprobate la art.1 vor fi încasate prin virament şi/sau în numerar
cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a
documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei şi
Finanţelor nr.3512/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
- (2)Veniturile vor fi utilizate în condiţiile prevederilor Legii finanţelor
publice locale, pentru finanţarea cheltuielilor, conform bugetului aprobat.
Art.3. -Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Gâdea Adrian Ionuţ, prin Direcţia
economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul
administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.
p. PREŞEDINTE,
Adrian Ionuţ GÂDEA
VICEPRESEDINTE
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al judeţului,
jr. Silvia Oprescu
Alexandria,
Nr. ____ din _____________ 2013
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Anexa
la Hotărârea nr.____ din __________ 2013

STRUCTURA SERVICIILOR SPECIFICE ŞI A TARIFELOR AFERENTE
PRIN CARE SE CONSTITUIE VENITURILE PROPRII ALE
CAMEREI AGRICOLE TELEORMAN PENTRU ANUL 2013

I. SERVICII PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTARE DE PROIECTE PENTRU
ACCESARE FONDURI COMUNITARE
Nr.
crt.

Servicii specifice

Tarif din valoarea eligibilă

Nivel comision din valoarea eligibila a
proiectului, structurat astfel :
3%
- 5.000 euro - 100.000 euro
- 100.001 euro - 300.000 euro
2,5%
Măsura-121
1 Modernizare exploatatii agricole - ACHIZITII
- peste 300.000 Euro
2%
►Nivelul maxim de (3%) este prevazut in
Ghidul solicitantului, stabilit conform
reglementarilor legale in vigoare
►Sumele vor fi incasate in doua transe
2 M-141 Servicii pentru sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă
a) Servicii de elaborare proiecte
- verificarea documentelor
60 lei
- dimensionarea exploatatiei
30 lei
500 lei/proiect/an + TVA
- intocmire cerere finantare
80 lei
- elaborare plan de afaceri
200 lei
suma se incaseaza la depunerea Cererii de
- multiplicat in trei exemplare
50 lei
Finantare
- indosariat in trei exemplare
50 lei
- consiliere la conformitate
30 lei
b) Intocmire documentatii de plata M-141, pe durata
implementarii proiectului - Anul 1-5
- intocmire cerere de plata
15 lei
500 lei/proiect/an + TVA
- identificare bancara
10 lei
- raport de executie
10 lei
suma se incaseaza la depunere
- calcul U.D.E.
10 lei
- centralizator facturi
5 lei
3 M-112 Instalarea tinerilor fermieri
a) Servicii de elaborare proiecte
2.000 lei/proiect + TVA, din care :
- verificarea documentelor
350 lei
- dimensionarea exploatatiei
350 lei
- 1.000 lei + TVA, incasati la depunerea
- intocmire cerere finantare
400 lei
Cererii de finantare
- elaborare plan de afaceri
600 lei
- multiplicat in trei exemplare
100 lei
- 1.000 lei + TVA, incasati la publicarea
- indosariat in trei exemplare
100 lei
Raportului de selectie
- consiliere la conformitate
100 lei
Nr.
Tarif din valoarea eligibilă
Servicii specifice
crt.

b) Intocmire documentatii de plata M-112, pe durata
implementarii proiectului - transa I, Anul 1
- declaratie esalonare
15 lei
- memoriu justificativ
15 lei
- cerere de plata
20 lei
c) Intocmire documentatie de plata pe durata
implementarii proiectului - transa II, Anul 3
- declaratie de esalonare
15 lei
- declaratii de cheltuieli
20 lei
- raport de executie
20 lei
- calcul U.D.E.
25 lei
- identificare bancara
10 lei
- memoriu justificativ
10 lei

50 lei/proiect/documentaţie + TVA
suma se incaseaza la depunere

100 lei/proiect/documentaţie + TVA
suma se incaseaza la depunere

II. SERVICII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI CALIFICAREA
PRODUCATORILOR AGRICOLI
Nr. crt.
1

2

3

Specificaţie/Specialitate

Tarif
lei/cursa

Lucrător în cultura plantelor,cresterea
animalelor,legumicultor,pomicultor,
250
floricultor si alte meserii specifice
- cheltuieli cu lectorii
145
(salariu,transport,diurna,cazare)
- cheltuieli cu aprovizionarea certificatelor de calificare
5
- completarea certificatelor si anexelor
20
- chirie sala
50
- asigurarea suportului de curs
10
- cheltuieli cu comisia de examinare
20
Tractorist
500
- cheltuieli cu lectorii
240
- chirie sala
80
- cheltuieli cu aprovizionarea certificatelor
20
de calificare si a carnetului de tractorist
- completarea certificatelor si anexelor
20
- cheltuieli pentru lectii de conducere
80
- asigurare suport de curs
30
- cheltuieli cu comisia de examinare
30
Apicultor
350
- cheltuieli cu lectorii
170
- chirie sala
80
- cheltuieli cu aprovizionarea certificatelor
20
de calificare
- completarea certificatelor si anexelor
20
- asigurare suport de curs
40
- cheltuieli cu comisia de examinare
20
PREŞEDINTE
p.
Adrian Ionut GADEA
VICEPRESEDINTE

