Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 88 din 30.11.2010
I. Structura serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2011
Nr.
crt.
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

Servicii specifice
Seviciile acordate operatorilor economici care comercializează inputurile în
agricultură pentru participare în cadrul târgurilor şi expoziţiilor organizate de
Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa şi reţeaua sa teritorială
Serviciile acordate operatorilor economici distribuitori de inputuri pentru
organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa, prin reţeaua sa teritorială,
de loturi demonstrative şi ferme pilot, pentru care vor primi la sfârşitul perioadei de
contractare un raport detaliat asupra rezultatelor obţinute
Serviciile acordate diverşilor operatori economici pentru promovarea produselor
comercializate de Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa
Servicii de multiplicare a materialelor informative de specialitate
Servicii pentru elaborarea documentaţiei şi întocmirea de proiecte pentru accesarea
de fonduri europene ce depăşesc 10.000 de euro
Servicii de consultanţă pentru elaborarea de proiecte cu cofinanţare publică în
valoare de peste 10.000 euro
Organizarea de cursuri de pregătire profesională a adulţilor (calificare şi
recalificare) – cel puţin 500 ore – mecanizator agricol
Tarif de înscriere
Tarif curs
Tarif pentru eliberare certificat
Organizarea altor cursuri de pregătire prifesională (iniţiere, perfecţionare) a cel
puţin 150 ore
Servicii de asistenţă tehnică pentru întocmirea documentaţiei necesare constituirii
de forme asociative
Servicii de contabilitate pentru ferme

Tariful
- lei 350
500

3,00/cm
1,00/pagină
2% din valoarea
proiectului
500
600/cursant
200
360
40
300/cursant
500/documentaţie
500/trimestru

II. Modalităţile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea
Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Factura fiscală şi
Chitanţa Fiscală.
III. Modalităţile de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene
Ialomiţa, în anul 2011.
1. Alocarea sumelor pentru derularea acţiunilor de consultanţă agricolă şi formare profesională se va face conform
Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998;
2. Cheltuieli curente şi de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;
3. Cheltuieli de personal, deplasări în ţară şi străinătate
Utilizarea fondurilor se va face în ordinea priorităţilor propuse de către Camera Agricolă Judeţeană, priorităţi care vor
fi analizate şi aprobate de către conducerea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care va dispune alocarea acestor fonduri în
baza documentaţiei prezentate

