ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 53
din 28 aprilie 2011
pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului
Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Judeţean
Consiliul Judeţean Mures,
Văzând expunerea de motive nr.4709/28.03.2011 a Direcţiei Economice la proiectul
de Hotărâre pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale
Consiliului Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului
Judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
toate modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. f şi ale art.97, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.171/2010 privind aprobarea
unor taxe ale Consiliului Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului
Consiliului Judeţean, se completează la Capitolul V cu următoarele Tarife pentru prestările
de servicii efectuate de către Camera Agricolă Judeţeană Mureş:
Tarif (lei)
Denumirea serviciului prestat
Elaborare proiecte finanţate prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală – măsura 121 – Modernizarea
exploataţiilor agricole:
- întocmirea proiectelor care nu prevăd realizarea de
construcţii
- întocmirea proiectelor care prevăd realizarea de construcţii
Întocmirea rapoartelor de progres pe Măsura 112 „Instalarea
tinerilor fermieri”
Întocmirea cererii de plată pentru Măsura 121 „Modernizarea
exploataţiilor agricole”

Propus
2011

3% din valoarea
proiectului
5% din valoarea
proiectului
50
150

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Camera Agricolă Judeţeană Mureş.
p. PREŞEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreşedinte

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.4709/28.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre privind completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind
aprobarea unor taxe ale Consiliului Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri
proprii ale bugetului Consiliului Judeţean

Potrivit art.282 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate
modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale. Taxele
speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile
oferite de instituţia sau de serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare al acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii
ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
Prin HCJ nr.171/2010 au fost aprobate tarifele pentru prestările de servicii efectuate
de către Camera Agricolă Judeţeană Mureş, între care, alături de taxa pentru cursul de
formare profesională cu producătorii agricoli au fost aprobate şi taxe pentru elaborare de
proiecte de investiţii în agricultură şi pentru cererea de plată pentru proiectele elaborate şi
declarate eligibile pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi
pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”.
În anul 2011, prin adresa nr.3489/07.03.2011, Camera Agricolă Judeţeană Mureş
ne-a adus la cunoştinţă că instituţia a primit solicitări pentru întocmirea de proiecte şi de
cereri de plată pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, precum şi pentru
întocmirea rapoartelor de progres pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre
alăturat.
DIRECTOR
Bartha Iosif

V ĂZUT
VICEPRE ŞEDINTE
Szabó Árpád

Întocmit consilier Gabriela Vaida ______________
Văzut Şef Serviciu Ioana Tcaciuc ______________
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ANUNŢ

Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face
publică intenţia de a stabili printr-o hotărâre

tarifele pentru prestările de servicii

efectuate de către Camera Agricolă Judeţeană Mureş pe anul 2011, ce constituie
venituri proprii ale bugetului consiliului judeţean.
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului
Judeţean www.cjmures.ro din data de 29 martie a.c. şi afişate la sediu: Tîrgu Mureş, str.
Primăriei, nr.2, cam. 2.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de
recomandare, până la data de 11 aprilie a.c., la Registratura Consiliului Judeţean Mureş
sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

PREŞEDINTE

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

Întocmit: Delia Belean
Văzut: director Viorel Iosib

