
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _________/2014 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna 
 

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ____________, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru  

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind aprobarea 

tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna, 

având în vedere: 

- Raportul Direcției economice precum și- Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, 

- art. 278 din Legea nr. 517/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- art. 7 din H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 

Naţionale de Consultanţă Agricolă, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole 

Județene Covasna ca instituție publică descentralizată de interes judeţean în subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna, 

- referatul Camerei Agricole Județene Covasna nr. 96/13.05.2014, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 4579/14.05.2014, 

în baza art. 91, alin. (3), lit. „c” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna se 

modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Sf. Gheorghe la _________________. 

TAMÁS Sándor 

            Preşedinte 

   Contrasemnează: 

   VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică: 

 - 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

 - 2. ex. la Compartimentul administraţie publică; 

 - 1 ex. la Direcția economică 

 - 1 ex. la Camera Agricolă Județeană Covasna. 

 

 

 

CsE 



 

 

Anexă 

la Hotărârea nr._____/2014 

(Anexă la Hotărârea nr.60/2010) 

TARIFE 

pentu serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna 

Nr. 

crt. 
Servicii Tarif 

1. 

Servicii: 

- participare la târguri și expoziții 

- popularizarea şi promovarea de produse şi 

tehnologii prin mijloace mass-media (ziare, 

reviste, radio-tv, etc); 

200 lei 

100 lei 

 

Elaborarea şi multiplicarea de materiale informative: 

- pe suport de hârtie 

- pe suport magnetic 

 

 

1 leu/pagină 

2 lei pe suport magnetic 

 

Convenţii şi protocoale: 

- culegerea de date, completarea și transmiterea 

chestionarelor RICA; 

- prestări servicii pentru alte instituții al 

administrației publice centrale și locale: 

- cheltuieli de personal conform grilei de 

salarizare, 

- cheltuieli de transport 

- diurnă 

 

până la 400 lei/chestionar 

(de la UE prin MADR) 

 

 

120% 

 

7,5 litri/1OO km 

13 lei 

2. 
Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare 

sau cofinanțare publică 

până la 6% din valoarea 

proiectului 

3. 

Organizarea de cursuri de pregătire profesională: 

- cursuri de calificare: 

- autorizate de CNFPA 

cu durata de 360 ore 

cu durata de 720  ore 

- cursuri de perfecționare 

(cuprinde taxa de înscriere, taxa de eliberare a 

certificatului) 

 

400 lei/cursant 

550 lei/cursant 

100 lei/cursant 

Notă: 1. 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 Factură Fiscală şi Chitanţă Fiscală.  

2. Modalităţi de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Camerei 

Agricole Județene Covasna.  

a) Alocarea sumelor pentru derularea acţiunilor de consultanţă agricolă și formare 

profesională se va face conform Ordonanţei Guvernului nr.61/1998;  

b) Cheltuieli curente şi de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, 

conform legilor în vigoare;  

c) Cheltuieli de personal, deplasări în ţară şi în străinătate.  
 

 



 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 4639/15.05.2014 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna  

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 

privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor județene de 

consultanță agricolă, structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii 

ale camerelor agricole județene, cuantumul tarifelor și modalitațile de încasare și utilizare a 

fondurilor se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.   

 În situația tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

60/2010, pentru cursurile de calificare autorizate de CNFPA de 360 ore de pregătire a fost 

stabilit un tarif de 400 lei/persoană. În cursul anului 2014 Camera Agricolă Județeană 

Covasna a mai obținut o autorizație de la CNFPA pentru un curs de calificare pentru 

meseria ”Agricultor montan” de 720 ore. Pentru acest curs propunem stabilirea unui tarif 

de 550 lei/persoană. Totodată tariful de 200 lei/cursant, stabilit prin aceeași hotărâre pentru 

cursurile de calificare organizate prin ANCA, nu mai este valabilă datorită faptului că 

Agenția Națională de Consultanță Agricolă a fost desființată și nu se mai organizează 

astfel de cursuri. 

 Având în vedere cele de mai sus, propunem modificarea și înlocuirea anexei 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 și aprobarea proiectului de hotărâre 

pregătit în acest sens. 

 

 

 

Președinte, 

 

TAMÁS Sándor 
 


