ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R OI ECT

HOTĂRÂRE
privind cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare precum și
utilizarea fondurilor din venituri proprii a Camerei Agricole Județene
Bistrița-Năsăud pentru anul 2014
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în
prezenţa preşedintelui şi a ____ de consilieri judeţeni;
Având î nvedere:
- expunerea de motive nr.14342 din 11.12.2013 a preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.IIA/14343 din 11.12.2013 al Direcţiei Economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care se propun cuantumul tarifelor,
potrivit prevederilor legale;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1609/2009, privind înființarea
camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de
consultanţă agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de
Consultanță Agricolă;
- prevederile art.66 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu toate
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.62, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul Fiscal;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
- propunerea făcută de Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud, cu
adresa nr.439/11.12.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
sub nr. II/A/14369 din 11.12.2013 privind nivelul orientativ pentru serviciile
specifice oferite și tarifele aferente, care se vor constitui ca venituri proprii
și aprobarea acestora prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr./___din____/2013 al Comisiei economice.
In temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), lit.c, art. 91 şi art. 97 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă tarifele aferente serviciilor specifice oferite de Camera
Agricolă Județeană Bistrița-Năsăud, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.Sumele încasate în urma aplicării tarifelor aprobate la art.1
reprezintă venituri proprii ale Camerei Agricole Județene Bistrița-Năsăud, care
vor fi utilizate conform prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli.
Art.3.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___voturi
“pentru”.
Art.4.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului
Bistriţa-Năsăud.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului Comunicare,
relaţii publice şi externe, cu:
- Direcţia Economică;
- Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.
INITIATOR
PREŞEDINTE,
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AVI ZAT:

SECRETARUL JUDEŢULUI
Iosif Redl

Nr. ___
Din ____/2014
Roman Daniel/5. ex
Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

