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EXPUNERE DE MOTIW
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea structurii serviciilor specitice Camerei Agricole

fudelene lalomila, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2014 Si modalitdtrile de
tncasare ;i utilizare a fondurilor

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se propune
aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judelene lalomila, cuantumului
tarifelor acestora pentru anul 2014 Si modalitd\ile de tncasare Si utilizare afondurilor.

Ordonanld de urgenld a Guvernului nr. 5B din 12 iunie 2013 modfficd Si completeazd
Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agriculturd, industrie alimentard, pisciculturd,
silviculturd qi dezvoltare rurald Si totodatd abrogd art. II din Legea nr. 122/2A12, articol care
se referea la termenul privind organizarea des/dsurdrii primelor alegeri pentru cowtituirea
camerele pentru agriculturd, industrie alimentard, pisciculturd, silviculturd Ei demoltare
rurald.

in acest context, propunerea este fundamentatd pe competenla datd de art. 7 din
Hotdrdrea Guvernului nr. 1609/2009 privind ffiinlarea camerelor agricole judelene, prin
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanld agricold judelene, aflate tn subordinea
Agenliei Nalionale de Consultanld Agricold, potrivit cdruia ,,structura serviciilor specffice
prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor agricole judelene, cuantumul tarifelor,
precum Si modalitdtrile de incasare Si utilizare a fondurilor se aprobd prin hotdrdri ale
constliilor j udelene, cu respectare a legislaliei in vigoare ".

Prin adresa nr. 17/13.01.2014 Camera Agricold Judeleand lalomila tnainteazd
propunerile pentru structura serviciilor Si tarifelor prin care se constituie veniturile proprii,
cuantumul tarifelor, modalitdtrile de tncasare Si utilizare a fondurilor pentru anul 2014,
acesteafiind menlinute la nivelul celor din anul 2013.

Fondurile rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole Judelene lalomila, tn
anul 2014, vorfi utilizate, conform legislaliei invigoare, pentru cheltuieli curente Si de capital
tn limita sumelor neacoperite din bugetul de stat Si pentru cheltuieli de personal, deplasdri in
lard Si in strdindtate.

Constatdnd cd suht intrunite condiliile de legalitate qi oportunitate gi propun
Consiliului Judelean Ialomila adoptarea hotdrdrii tnforma Si conlinutul prezentate in proiict.
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