
    

                                                                                                                             

 

 

PROIECT 
 

 

 
 

                                

H O T Ă R Â R E 
 

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifi ce prin care se constituie  
                 veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi modalităŃile de  
                 încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman,  
                 pentru anul 2010. 

 
Consiliul JudeŃean Teleorman, întrunit în şedinŃă ordinară, conform prevederilor  

art.94 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- expunerea de motive nr.3097 din 24 martie 2010 a vicepreşedintelui Consiliului 

JudeŃean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen şi raportul de specialitate nr.3246 din 24 martie 
2010 al DirecŃiei economice, buget-finanŃe privind necesitatea aprobării structurii 
serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum 
şi modalităŃile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru 
anul 2010 ; 
 - adresa nr.84/24.03.2010 a Camerei Agricole JudeŃene ; 
 - raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-
finanŃe, pentru activităŃi ştiinŃifice, activităŃi economice, agricultură, învăŃământ, sănătate, 
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecŃie socială ; 
 - prevederile art.7 din H.G. nr.1609/2009 privind înfiinŃarea camerelor agricole 
judeŃene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanŃă agricole judeŃene aflate în 
subordinea AgenŃiei NaŃionale de ConsultanŃă Agricolă ; 
 - prevederile H.C.J. nr.7 din 27 ianuarie 2010 şi ale H.C.J. nr.20/25.02.2010 ; 
 - prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în 
administraŃia publică ; 
 - prevederile art.1 litera ,,c” din O.G. nr.61/1998 privind finanŃarea acŃiunilor de 
consultanŃă şi formare profesională destinate agricultorilor ; 
 - prevederile H.G. nr.138/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
modul de decontare a cheltuielilor de finanŃare a acŃiunilor de consultanŃă şi formare 
profesională destinate agricultorilor ; 

- prevederile art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 
modificată şi completată ; 

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată, 
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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 



 
 
 
 

 
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, modificată şi completată, 
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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 Teleorman, conform anexei nr.1. 

 
Art.2. - Se aprobă tarifele care stau la baza realizării veniturilor proprii, prevăzute 

în bugetul Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru anul 2010, conform anexei nr.2. 
 
Art.3.  - Veniturile vor fi încasate şi utilizate în condiŃiile prevederilor Legii 

finanŃelor publice locale, pentru finanŃarea cheltuielilor, conform bugetului aprobat. 
 
Art.4.  - Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.5. - Vicepreşedintele Consiliului JudeŃean, Vlad Ovidiu Eugen, prin DirecŃia 
economică, buget-finanŃe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.6. - Secretarul judeŃului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul 
administrativ instituŃiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Liviu Nicolae Dragnea 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretar al judeŃului, 

Jr.Silvia Oprescu 
 
 
 

Alexandria, 
Nr. ____ din _______________ 2010 
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CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN

I. ELABORARE PROIECTE PENTRU ACCESARE FONDURI COMUN ITARE 
 ► prevăzut în Ghidul solicitantului - până la 6 % din valoarea proiectului
 ► propuneri Camera Agricolă

între :
-5.000  - 100.000 Euro  = maxim 3 %
-100.000  - 300.000 Euro  = maxim 2 %
 -peste 300.000 Euro  = maxim 2,5 %

Nr.            
crt.

1

2

3

*) Întocmirea de proiecte pe măsurile acreditate este în funcŃie de numărul sesiunilor deschise

II. FORMARE PROFESIONAL Ă ŞI CALIFICARE A PRODUC ĂTORILOR AGRICOLI

Nr.           
crt.
1

2

3
4

*) Pentru pensionari şi personele care primesc ajutor social taxa specială este de 50 % din valoare.

Lucrător în cultura plantelor 200

PREŞEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea

TOTAL :

Lucrător în cultura 
animalelor

200

Apicultor 300
Tractorist 300

SpecificaŃie
Taxa 

specială/cursant

Elaborare şi implementare proiecte M-141 
(dimensionare exploataŃie,întocmire plan de 
afaceri, copiat în 3 exemplare,îndosariat,    
întocmit Cerere de finanŃare,notificări, Cereri de 
plată pe întreaga perioadă de implementare a 
proiectului)

Elaborare şi implementare proiecte M-112 
(dimensionare exploataŃie,întocmire plan de 
afaceri, copiat în 3 exemplare,îndosariat,    
întocmit Cerere de finanŃare,notificări, Cereri de 
plată pe întreaga perioadă de implementare a 
proiectului)

TOTAL :

Elaborare şi implementare proiecte M-121
1-3 % negociabil,                                                

în funcŃie de valoarea proiectului

maxim 300 lei/proiect                                                            
Taxele speciale sunt negociabile în 
funcŃie de cele practicate de firmele 

concurente

maxim 500 lei/proiect                                                            
Taxele speciale sunt negociabile în 
funcŃie de cele practicate de firmele 

concurente

CAMEREI AGRICOLE JUDE'ENE TELEORMAN

PROIECT

SpecificaŃie
Taxa specială                                           

din valoarea eligibilă

                                                                Anexa nr.1

STRUCTURA SERVICIILOR SPECIFICE
PRIN CARE SE CONSTITUIE VENITURILE PROPRII ALE

       la Hotărârea nr.____ din ____________ 2010



CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN PROIECT

Anexa nr.2

I. ELABORARE PROIECTE PENTRU ACCESARE FONDURI COMUNITARE : 

M - 121 Modernizarea exploataŃiilor agricole - achiziŃii utilaje
Comisionul este stabilit de legiuitor prin Gidul solicitantului
 - pentru proiectele ce presupun construcŃii, comisionul ajunge la 6 % din valoarea 

    proiectului ;
 - pentru proiectele ce presupun doar achiziŃii de utilaje, comisionul ajunge 
   la 3 % din valoarea proiectului. 

M - 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenŃă
ActivităŃi premergătoare întocmirii proiectului - total 300 lei/proiect, din care :
 - dimensionarea exploataŃiei - 10 lei
 - verificarea documentelor necesare - 30 lei
 - plan de afaceri în 3 exemplare - 30 lei
 - redactat în 3 exemplare - 100 lei
 - îndosariat în 3 exemplare - 130 lei

M - 141 Instalarea tinerilor fermieri
ActivităŃi premergătoare întocmirii proiectului - total 500 lei/proiect, din care :
 - dimensionarea exploataŃiei - 50 lei
 - verificarea documentelor necesare - 100 lei
 - plan de afaceri în 3 exemplare - 50 lei
 - redactat în 3 exemplare - 200 lei
 - îndosariat în 3 exemplare - 100 lei

II. CURSURI DE CALIFICARE

a) Taxa 200 lei/cursant - lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor,

alte meserii, alcătuit din :

       la Hotărârea nr.____ din ___________  2010

TARIFE
pentru elaborare proiecte în vederea accesării de fonduri comunitare şi

pentru cursuri de calificare



Nr.         
crt.

Specificare
Valoare                                             

- lei -
1 lector - indemnizaŃie,deplasare,cazare(după caz) 130
2 certificate de calificare 20
3 chirie sală 30
4 xerox material didactic 20

200

b) Taxa 300 lei/cursant - tractorist, alcătuit din :

Nr.         
crt.

Specificare
Valoare                                             

- lei -
1 lector - indemnizaŃie,deplasare,cazare(după caz) 170
2 certificate de calificare 30
3 chirie sală 50
4 lecŃii de conducere 30
5 xerox material didactic 20

300

c) Taxa 300 lei/cursant - apicultor, alcătuit din :

Nr.         
crt.

Specificare
Valoare                                             

- lei -
1 lector - indemnizaŃie,deplasare,cazare(după caz) 170
2 certificate de calificare 30
3 chirie sală 30
4 deplasare în stupină 25
5 xerox material didactic 45

300
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              TOTAL :

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

              TOTAL :

              TOTAL :
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