
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr. 259/12.01.2010 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind: aprobarea unor tarife  pentru serviciile specifice prestate de 
Camera Agricolă a Judeţului Galaţi

Hotărârea de Guvern  nr.1609/16.12.2009 privind înfiinţarea camerelor agricole 

judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în 

subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prevede la art. 1 alin. (1) şi (2), 

înfiinţarea camerelor agricole judeţene (prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă 

agricolă judeţene) care sunt instituţii publice descentralizate, cu personalitate juridică, în 

subordinea consiliilor judeţene. Finanţarea acestor instituţii se asigură atât din venituri proprii 

cât şi din subvenţii de la bugetul de stat. 

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Galaţi cu adresa nr.13/12.01.2010, 

înregistrată la instituţia noastră cu nr. 259/12.01.2010, prezintă spre aprobare, structura 

serviciilor specifice, precum şi propunerile de tarife pentru prestarea acestor servicii, din care 

se vor constitui veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Galaţi, în anul 2010. 

Analizând propunerile de tarife pentru serviciile ce se vor presta în anul 2010, rezultă

că fundamentarea acestor tarife s-a făcut în baza prevederilor Ordinului Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 226 din 15 aprilie 2009,  iar cuantumul acestora 

se încadrează în limitele prevăzute de acest ordin. 

Faţă de cele arătate, solicităm raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul propriu, 

raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 de buget –finanţe, strategii, studii şi

prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 3. pentru dezvoltare urbană şi

rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului 

Judeţului Galaţi , precum şi aprobarea de către Consiliul Judeţului Galaţi a proiectului de 

hotãrâre anexat.

PREŞEDINTE, 
 

Eugen Chebac 



HOTĂRÂREA Nr. ___ 
din  ___________________ 2010 

 
privind: aprobarea unor tarife pentru serviciile specifice prestate de Camera 
Agricolă a Judeţului  Galaţi
Iniţiator: Preşedinte Eugen Chebac 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 259/08.02.2010 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget - 
finanţe, strategii,  studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 3. 
pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de 
servicii publice ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind 
înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă 
agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 368/29.01.2010 privind 
înfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Galaţi, instituţie publică în subordinea Consiliului 
Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere adresa nr. 13/12.01.2010 a Oficiului Judeţean de Consultanţă 
Agricolă Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 259/12.01.2010;  
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice prestate din care se constituie 

veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Galaţi, pentru anul 2010, conform 
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Camerei Agricole a Judeţului 
Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Eugen Chebac 

 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş
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ANEXA 
 

Nr.
crt. 

Servicii Tarif

1. Organizare de cursuri de pregătire profesională:
- Lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură;
- Ciupercar; 
- Apicultor; 
- Lucrator în creşterea animalelor; 
- Brutar; 
- Preparator produse lactate; 
- Piscicultor; 
- Tractorist;                                         

250 lei/cursant 
250 lei/cursant 
250 lei/cursant 
250 lei/cursant 
250 lei/cursant 
250 lei/cursant 
350 lei/cursant 
350 lei/cursant 

2. Elaborare proiecte pentru accesare fonduri 
comunitare: 
- Măsura 121 – ” Modernizarea exploataţiilor agricole” 
 

- Măsura 312 – ” Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi” 
 

- Măsura 123 – ”Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere” 
 

- Măsura 112 – ”Instalarea tinerilor fermieri” 
 

- Măsura 141 – ”Sprijinirea fermelor agricole de semi- 
subzistenţă”

- Ordinul 247/2008 – ”Restructurarea/reconversia 
plantaţiilor viticole, derulate prin sprijin comunitar 
pentru campaniilor 2008/2009 – 2013/2014” 
- Legea 231/2005 – Stimularea investiţiilor în 
agricultură, industria alimentară, silvicultură,
piscicultură precum şi în activităţi non-agricole 

- 2-2,5% din valoarea 
eligibilă a proiectului 
(conform ghidului 
solicitantului se poate 
percepe 3% pentru 
proiecte care nu prevăd
realizarea de construcţii) 
- 2,5-3,5% din valoarea 
eligibilă a proiectului 
(conform ghidului 
solicitantului se poate 
percepe 5%) 
- 2-2,5% din valoarea 
eligibilă a proiectului 
(conform ghidului 
solicitantului se poate 
percepe 3% pentru 
proiecte care nu prevăd
realizarea de construcţii) 
- 1,5 % din valoarea 
proiectului (se acordă
prima de instalare între 
10.000 – 25.000 euro) 
- 1,5% din valoarea 
proiectului (se acorda 
câte 1.500 euro/an timp 
de 5 ani) 
- 500-1.000 lei (în funcţie 
de măsurile eligibile) 
 
- 1.500 lei – întocmire 
plan afaceri 
 


