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RAPORT
privind cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare precum și utilizarea
fondurilor din venituri proprii a Camerei Agricole Județene Bistrița-Năsăud pentru
anul 2014
Având în vedere:
- 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/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;
Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem ca Proiectul de
hotărâre privind cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare precum
și utilizarea fondurilor din venituri proprii a Camerei Agricole Județene
Bistrița-Năsăud pentru anul 2014.
Proiectul de hotărâre iniţiat, va fi adus la cunoştinţa publică în conformitate cu
prevederile Legii nr.52/2003, prin anunţ în mass-media şi pepagina de internet a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Conform Hotărârii de Guvern nr.1609/2009 privind înființarea camerelor
agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă
județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă,

Camerele agricole județene au următoarele atribuții principale:
• elaborarea planului județean de servicii de consultanță agricolă, cu
consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă și asigură aplicarea
acestuia;
• întocmesc planul județean de formare profesională, pe baza solicitărilor și a
prognozelor, cu consultarea Agenției naționale de Consultanță Agricolă;
• furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituțiile
specializate, publice sau private

• asigură informare și consultanță agricolă pentru lucrătorii din domeniile

agriculturii și conexe;
• sprijină organizarea și consolidarea formelor asociative și a filierelor de
produs;
• asigură asistență tehnică de specialitate tuturor persoanelor care
desfășoară activități în domeniile agricole și conexe în aplicarea
tehnologiilor agricole moderne și a metodelor noi de conducere a fermelor;
• susțin și asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice
acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare;
• asigură asistență tehnică la întocmirea documentației privind accesarea
fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale
sau europene;
• organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și manifestări
științifice de profil;
• se implică în promovarea produselor și serviciilor din domeniileagriculturii și
conexe, inclusiv a produselor locale și a celor ecologice;
• colaborează cu instituțiile din domeniul cercetării agricole în scopul creșterii
competitivității agriculturii și cercetării aplicative;
• implementează standardele minime de calitate și standardele minime de
cost pentru serviciile publice descentralizate;
• contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor și
planurilor specifice domeniilor de competență, cu consultarea Agenției
Naționale de Consultanță Agricolă.
Atribuțiile suplimentare, conducerea, structura organizatorică și statele de
funcții ale camerelor agricole județene sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor
județene, cu respectarea legislației în vigoare.
Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile
proprii ale cam erelor agricole județene, cuantum ul tarifelor, precum și
m odalitățile de încasare și utilizare a fondurilor se aprobă prin hotărâri
ale consiliilor județene, cu respectarea legislației în vigoare.

Cuantumul tarifelor a fost propus de Camera Agricolă Judeţeană BistriţaNăsăud prin adresa nr. 439/11.12.2013, fiind sub nivelul tarifelor practicate pe
piața internă de către firmele autorizate din domeniu.
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