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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor prin care se constituie veniturile

proprii ale Camerei Agricole Jude ene Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul directorului executiv al Camerei Agricole Jude ene Maramure i avizele favorabile ale
comisiei de agricultur i dezvoltare rural i ale comisiei pentru activit i economico-financiare;

inând cont de dispozi iile H.G. nr.1609/2009 privind înfiin area Camerei Agricole Jude ene
prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultan  jude ene, aflate în subordinea Agen iei
Na ionale de Consultan  Agricol ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.a) i d), alin. (5) lit.a) i art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul Jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  structura serviciilor specifice i a tarifelor care constituie venituri proprii
ale Camerei Agricole Jude ene Maramure , pentru anul 2013, conform anexei care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Economice;
- Camerei Agricole a jude ului Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
ianuarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 ianuarie 2013
Nr. 15
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                            Anex  la HCJ MM nr. 15 din 30 ianuarie 2013

I. Structura serviciilor specifice i a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale
Camerei Agricole Jude ene Maramure , cuantumul tarifelor, modalit ile de încasare i
utilizare a fondurilor pentru anul 2013:

Nr.
crt.

Servicii Tarif
- lei -

1.

Servicii i colabor ri:
- elaborare tehnologii, materiale de specialitate, studii i alte

materiale informative;
- multiplicarea de materiale informative pe suport de hârtie;
- multiplicarea de materiale informative pe suport magnetic;
- opera iuni de legare-îndosariere, perforare, copertare;
- scanare dosar de finan are ;
- acordare consultan   tehnic  de specialitate în domeniul

agricol.

50-150 lei
0.5 lei/pagina A4

1.00 lei/pagina A3
5 lei /CD

15-25 lei/lucrare
30 lei/dosar
25 lei/ora

2.
Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau
cofinan are public  :
Elaborare proiect M sura 141 PNDR
Elaborare proiect M sura 112 PNDR
Elaborare proiect M sura 121 PNDR
Elaborare proiecte alte m suri de finan are
Cerere de plat  tran a I M sura 141
Cerere de plat  tran a II, III, IV, V  M sura 141
Cerere de plat  tran a I  M sura 112
Cerere de plat  tran a II  M sura 112
Raport de progres M sura 112

400 lei /proiect
2-4 % din valoare proiect
3-6 % din valoare proiect
1-6% din valoare proiect

50 lei
100 lei
100 lei
200 lei
50 lei

3. Organizarea de cursuri de preg tire profesional
- cursuri de calificare autorizate nivel I
- cursuri de calificare autorizate nivel II
- cursuri de instruire/perfec ionare

             250 lei/cursant
350 lei/cursant
200 lei/cursant

( tariful cuprinde taxa de
înscriere 100 lei/cursant).

II. Modalit ile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în
conformitate cu Legea Contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, prin Compartimentul buget-finan e, contabilitate i venituri
proprii.

III. Modalit i de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole
Jude ene Maramures, în anul 2013.

1. Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cheltuieli de capital în limita sumelor
neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare.

Utilizarea fondurilor se va face în in functie de necesit ile stabilite, în ordinea priorit ilor
Camerei Agricole Jude ene Maramure .

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a


