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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4
respectiv A3, lncasată de Biblioteca Judeţeană
"Antim Ivireanul" Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de 29 februarie 2008, la care
un număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 În funcţie;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
Înregistrată la nr. 17326 din 19 decembrie 2007, prin care se propune actualizarea taxei de
multiplicare pentru o pagină A4 respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană "Antim
Ivireanul" Vâlcea;
Luând În considerare raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.
17327 din 19 decembrie 2007 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 , alin.(3), lit."c" din Legea privind administraţia
publică locală nr.215/ 2001, republicată, coroborate cu cele ale art.9 alin.(1) din Legea nr .544/
2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi cornpletările
ulterioare şi cele ale art.6, alin.(2) din Legea bibliotecilor nr.334/ 2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată:
particită

HOT Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă actualizarea taxei pentru multiplicarea pe o coală A4 a unui document,
carte, publicaţie periodică aflate în evidenţa Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea, la
suma de 0,19 lei/copie.
Art.2 Se aprobă actualizarea taxei pentru multiplicarea pe o coală A3 a unui document.
carte, publicaţie periodică aflate în evidenţa Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea, la
suma de 0,32 leii copie.
Art.3 Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe baza indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de
Statistică.

ArtA. Contravaloarea taxelor actualizate va fi virată În contul de venituri al Consiliului
Vâlcea nr.R014TREZ67121360250XXXXX deschis la Trezoreria Rărnrucu Vâlcea

Judeţean

Art.5 La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului
Vâlcea nr.172 din 22 decembrie 2006 Îşi Încetează aplicabilitatea.

Judeţean

Art.6. Secretarul judeţului Vâlcea prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
prezenta hotărâre direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea şi Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul"
Vâlcea, În vederea aducerii la
Îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site - ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi În Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor alt 45. alin. (2) iit "c ",
coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, tepubitceui.
cu un număr de 29 voturi pentru, O Împotrivă şi O abţineri.
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Constantin DIRINE'A

Râmnicu Vâlcea
Nr.28 din 29 februarie 2008
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