
                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole 

Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru anul 2011 şi modalitatea 
de încasare şi  utilizare a fondurilor 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

       Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr.8224 din 12.11.2010 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr.7584 din 22.10.2010 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr.8713 din 29.11.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia 

mediului şi turism; 
- Raportul nr.8685 din 26.11.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină  
În conformitate cu: 

  - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.15 din 26.02.2010, 
privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, prin reorganizarea Oficiului 
de Consultanţă Agricolă Judeţean Ialomiţa; 

-  adresa nr. 439/20.10.2010 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor 

agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă 
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 69/2008 privind aprobarea structurii serviciilor 
specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, cuantumului tarifelor şi 
modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2008; 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi f), alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) pct.14 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile 

proprii ale Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru 
anul 2011 şi modalităţile de utilizare a fondurilor, potrivit anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  



Art.2 Tarifele stabilite în condiţiile art.1 sunt valabile în perioada 01 ianuarie 
2011 - 31 decembrie 2011. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire, Camerei 

Agricole Judeţeană Ialomiţa, Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi Direcţiei 
Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa, pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie. 

 
 
                PREŞEDINTE    
       Vasile Silvian CIUPERCĂ      
                                                                                                                    
                                                                                          Contrasemnează 

           Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                    Constantin STOENESCU 
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