ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECT

HOT.ARARE
privind actualizarea taxei de multiplicare pentru 0 pagina A4
respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana
"Antim Ivireanul" Valcea

Consiliul Judetean Valcea, intrunit in sedinta din data de
2008,
la care particita un nurnar de ... consilieri [udeteni, din totalul de 33 in functie:
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Valcea,
inreqistrata la nr.17326 din 19 decembrie 2007, prin care se propune actualizarea taxei de
multiplicare pentru 0 pagina A4 respectiv A3, tncasata de Biblioteca Judeteana "Antim
Ivireanul" Vatcea ;
l.uand in considerare raportul de specialitate al Directiei Economice, inregistrat la nr.
17327 din 19 decembrie 2007 ~i avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art.91 , alin.(3), lit."c" din Legea privind administratia
publica locala nr.215/ 2001, republicata, coroborate cu cele ale art.9 alin.(1) din Legea nr.544/
2001, privind liberul acces la informatii'e de interes public, cu modificarlle ~i completarile
ulterioare si cele ale art.6, alin.(2) din Legea bibliotecilor nr.334/ 2002, cu modificarile ~i
cornpletarile ulterioare;
Tn temeiul art. 97 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata;

HOT.A R.A$ T E:

Art.1 Se aproba actualizarea taxei pentru multiplicarea pe 0 coals A4 a unui document,
carte, publicatie periodica aflate in evidenta Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea, la
suma de 0,19 lei/copie.
Art.2 Se aproba actualizarea taxei pentru multiplicarea pe 0 coala A3 a unui document,
carte, publicatie periodica aflate in evidenta Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea, la
suma de 0,32 lei/ copie.
Art.3 Taxele prevazute la art. 1 ~i 2 se actualizeaza anual, prin hotarare a Consiliului
Judetean Valcea, pe baza indicilor preturilor de consum cornunicati de Institutul National de
Statistica.
ArtA. Contravaloarea taxelor actualizate va fi virata in contul de venituri al Consiliului
Judetean Valcea nr.R014TREZ67121360250XXXXX deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea.

Art.S La data adoptarii prezentei hotarari, prevederile Hotararii Consiliului Judetean
Valcea nr.172 din 22 decembrie 2006 i!?i lnceteaza aplicabilitatea.
Art.S. Secretarul judetului Valcea prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
prezenta hotarare dlrectiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Valcea !?i Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea, in vederea aducerii la
indeplinire a prevederilor ei, !?i va asigura publicarea acesteia pe site - ul Consiliului Judetean
Valcea !?i in Monitorul Oficial al Judetului Valcea,
Prezenta hotarare a fost eoootete eu respeetarea oisooziiiilor art. 45, alin. (2), lit. "e",
eoroborate eu eele ale art.9a din Legea administratiei publiee locale nr.215/ 2001, republicete,
eu un numer de ... voturi pentru, ... lmpotriva §i .,. ebiineti.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Nr. 17326 din 19.12.2007
B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind actualizarea taxei de
multiplicare pentru 0 pagina A4, respectiv A3, Incasata
de Biblioteca .Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea
Potrivit prevederilor art. 91 alin. (3) litera c) din Legea adrnimstratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, consiliul judetean stabileste impozite l?i taxe In
conditiile legii.
Pentru prestarea serviciului de multiplicare a unor documente, Consiliul Judetean
Valcea a aprobat prin Hotararea nr. 172 din 22 decembrie 2006 taxa de 0,18 leilcopie
pentru multiplicarea unei pagini A4 dintr-un document, carte, publicatie periodica aflate
In evidenta Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea l?i taxa de 0,30 lei/copie pentru
multiplicarea unei pagini A3 dintr-un document, carte, publicatie periodica aflate ln
evidenta Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea.
Oportunitatea l?i necesitatea rnultiplicarii acestor documente sunt sustinute de
urmatoarele argumente:
-protejarea si conservarea fondului de carte l?i a colectiilor bibliotecii, oferind
utilizatorilor copiile l?i nu originalul, care poate f crutat;
-sala de lectura are cate un exemplar din fiecare titlu, iar sclicitarile simultane din
partea cititorilor sunt frecvente;
- elevii si studentii solicita foarte rnulta informatie, respectiv aproximativ 500 de
carti pe zi cerute la tmprumut, iar la sala de lectura aproximativ 900 documente de
biblioteca difuzate pe zi ln perioada evaluarilor elevilor si a sesiunilor de examene ale
studentilor de la universitatile valcene, ceea ce suprasolicita fiecare lucrare l?i 0
deterioreaza; tn medie, sunt efectuate 50 xerocopii/zi;
- aqlomeratia mare a cititorilor tn sectiile de lectura Irnpiedica supravegherea
utilizatorilor, care, In nenurnarate cazuri, au decupat file sau au rupt fascicule Tntregi din
cartile cerute;
Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea privind liberul acces la informatiile de interes
public nr. 544/2001, cu rnodificarile l?i cornpletarile ulterioare, In cazul ln care solicitarea
de lnforrnatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau
institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, In conditiile
legii.
Deoarece, pentru presta rea serviciului de multiplicare pentru public a unor
documente sau informatii ce se reqasesc ln cartile l?i publicatiile period ice existente se
fac cheltuieli materia Ie l?i cheltuieli cu munca vie, se impune ca acestea sa fie
recuperate prin stabilirea unei taxe ce va fi achitata de fiecare solicitant pe baza de
chitanta.
Anual, prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, aceasta taxa se va actualiza
pe baza indicilor preturilor de consum cornunicaf de Institutul National de Statistica,
conform Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 172/22 decembrie 2006.
Pentru anul 2008, actualizarea taxei de multiplicare pentru 0 pagina A4 respectiv
A3, ce se va tncasa de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, s-a facut pe baza

1

indicilor preturilor de consum cornunicati de Institutul National de Statistica
perioade de 12 luni, respectiv cu:
100,30% - indicele preturilor de consum al lunii noiembrie 2006
octombrie 2006;
99,53% - indicele preturilor de consum al lunii decembrie 2006
noiembrie 2006;
106,54% - indicele preturilor de consum al lunii octombrie 2007
decembrie 2006.

aferenti unei
fata de luna
fata de luna
fata de luna

1) Taxa actualizata pentru anul 2008 pentru multiplicarea unei pagini A4
0,18 lei/copie - taxa pentru anul 2007
0,1800 lei/copie x 100,30: 100 = 0,1805lei/copie
0,1805 lei/copie x 99,53: 100 = 0,1796 lei/copie
0,1796 leilcopie x 106,54 : 100 = 0,1913 lei/copie
Taxa pentru anul 2008 este de 0,19 lei/copie.
2) Taxa actualizata pentru anul 2008 pentru multiplicarea unei pagini A3
0,30 leilcopie - taxa pentru anul 2007
0,3000 lei/copie x 100,30 : 100 =0,3009 leilcopie
0,3009 leilcopie x 99,53: 100 = 0,2994 leilcopie
0,2994 lei/copie x 106,54 : 100 0,3189lei/copie
Taxa pentru anul 2008 este de 0,32 lei/copie.

=

Contravaloarea taxelor aprobate va fi virata In contul de venituri al Consiliului
Judetean Valcea nr. R014TREZ67121360250XXXXX deschis la Trezoreria Rarnnicu
Valcea.
Avand In vedere cele expuse mai sus, s-a elaborat proiectul de hotarare alaturat,
pe care II supunem aprobarii Consiliului Judetean Valcea.

PRE$

VMdNMd/1 ex.

2

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA ECONo'MICA
Nr. 17327 din 19.12.2007
B/3

AVIZAT
VICEPRE$EDINTE,
Ion Cilea

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind actualizarea taxei de
multiplicare pentru 0 pagini A4, respectiv A3, incasati
de Biblioteca .Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea
Prin expunerea de motive nr. 17326 din 19.12.2007, se propune adoptarea
proiectului de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru 0 paqina A4
respectiv A3 tncasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea.
In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea privind liberul acces la
informatiile de interes public nr. 544/2001, cu modificarile ~i completarile ulterioare, In
cazul In care solicitarea de tnformatii irnplica realizarea de copii de pe documentele
detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat
de solicitant, In conditiile legii.
In temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) litera c) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, consiliul judetean stabileste impozite ~i taxe judetene,
In conditiile legii .
Pentru presta rea serviciului de multiplicare la solicitarea publicului a unor
documente, Consiliul Judetean valcea a aprobat prin Hotararea nr. 172 din 22
decembrie 2006 taxa de multiplicare pentru 0 paqina A4 respectiv A3, tncasata de
Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea.
Aceasta taxa se va actualiza anual prin hotarare a consiliului judetean pe baza
indicilor de inflatie cornunicati de Institutul National de Statistica.
Proiectul de hotarare este In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) litera c)
din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, repubiicata, ~i art. 9 alin. (1) din
Legea privind liberul acces la informatiile de interes public nr. 544/2001, cu rnodificarile
~i completarile ulterioare.
Avand In vedere prevederile legale invocate mai sus, va ruqarn sa aprobati
proiectul de hotarare .
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