ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea tarifului pentru serviciile de elaborare a proiectelor de
amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova şi Raportul nr. 4945/17.03.2015 al Serviciului Juridic
Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP prin care se propune stabilirea tarifului
pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către
Camera Agricolă Județeană Prahova;
- Adresa nr. 204/16.03.2015 transmisă de Camera Agricolă Judeţeană Prahova;
- Prevederile art. 9 alin. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. 1-3 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
- În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă tariful de 35 lei/ha pentru serviciile de elaborare a proiectelor de
amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Prahova.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 19 mar 2015
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R O M Â N IA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciile de elaborare a
proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către
Camera Agricolă Județeană Prahova
Finanțarea Camerelor Agricole județene se asigură din venituri proprii și subvenții de
la bugetul de stat, veniturile proprii fiind obținute din prestarea de servicii specifice conform
art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole
judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în
subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Conform art. 9 alin. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare,
consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate
pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către
specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul
camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor
teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul
de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.
Luând în considerare că, la stabilirea cuantumului tarifului s-a avut în vedere
accentuarea preocupării pentru sporirea veniturilor proprii, identificarea de surse noi de
venituri în scopul reducerii corespunzătoare a transferurilor către instituțiile publice ale
căror cheltuieli de personal, cheltuieli curente și de capital se asigură, potrivit legii, din
venituri proprii și din sume acordate de la bugetul de stat a fost ini țiat prezentul proiect de
hotărâre care îl supun spre aprobare.
VICEPREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
Finanțarea Camerelor Agricole județene se asigură din venituri proprii și subvenții de
la bugetul de stat, veniturile proprii fiind obținute din prestarea de servicii specifice conform
art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole
judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în
subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 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.
Structura tarifului pentru elaborarea lucrărilor de amenajament pastoral are
următorul conținut:
- cheltuieli de personal, calculate în funcție de timpul necesar culegerii de
informații și studierea documentației necesare întocmirii proiectului de
amenajament pastoral;
- cheltuieli de transport, prevăzute pentru deplasarea în teren pentru stabilirea
lucrărilor ce se vor prevede în proiectul de amenajament pastoral;
- cheltuieli materiale;
- cheltuieli pentru editarea și multiplicarea proiectului de amenajament pastoral.
Faţă de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl avizăm
favorabil.
Şef Serviciu
Tincă Alina Georgiana

