ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
PROIECT
HOTARARE
privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase
sau copii de pe actele din arhiva Consiliului .Judetean Valcea,
exclusiv adeverintele privind vechimea in rnunca
Consiliul Judetean valcea, Intrunit in sedinta din data de
2008, la
care participa un nurnar de ... consilieri judeteni din totalul de 33 in functie:
Avand in vedere Expunerea de motive, a Presedintelui Consiliului Judetean Valcea,
lnreqistrata la nr. 17324 din 19 decembrie 2007, prin care se propune actualizarea taxei
pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului
Judetean Valcea, exclusiv adeverintele privind vechimea in rnunca:
Luand in considerare raportul de specialitate al Directiei Economice, inregistrat la
nr.17325 din 19 decembrie 2007 si avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art.91 , alin.(3) lit. "c" si art.117, lit."a" ~i "e", din Legea
administratiei publice locale nr.215/ 2001 republicata, coroborate cu cele ale art.9 alin.(1) ~i
alin.(2) din Legea nr.544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
rnodificarile ~i cornptetarile ulterioare;
In temeiul art. 97 din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/ 2001 republicata:

HOT A RA ~ T E:

Art.1 Se aproba actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii
de pe actele din arhiva Consiliului Judetena Valcea, exclusiv adeverintele privind vechimea in
rnunca, la suma de 23,20 lei, la care se adauqa suma de 0,19 lei/copie pentru multiplicarea
pe 0 coala A4, si 0,32 lei/copie pentru multiplicarea pe 0 coala A3.
Art.2 Se lmputerniceste Presedlntels Consiliului Judetean sa acorde reduceri la plata
taxei prevazuta la art.1 in cazul in care solicitantul face dovada ca realizeaza venituri sub
nivelul venitului minim garantat prevazut de Legea nr.416/ 2001, cu rnodificarile ~i
cornpletarile ulterioare.
Art.3 Taxa, pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din
arhiva Consiliului Judeten Valcea, se actualizeaza anual, prin hotarare a Consiliului Judetean,
pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni.
Art.4 Contravaloarea taxei actualizata potrivit art.1 va fi achitata pe baza de chitanta,
de catre fiecare solicitant la casieria Consiliului Judetean Valcea.
Art.S La data adoptaru prezentei hotarari, prevederile Hotararf Consiliului Judetean
Valcea nr. 171 din 22 decembrie 2006 lsi tnceteaza aplicabilitatea.

Art.6 Secretarul judetului Valcea prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
prezenta hotarare directiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Valcea, Tn vederea aducerii la Tndeplinire a prevederilor ei, si va asigura publicarea
acesteia pe site - ul Consiliului Judetean Valcea ~i Tn Monitorul Oficial al Judetului Valcea.
Prezenta tiotsrere a fost adoptata cu respectarea dispozitiilor art. 45, etin. (2), lit. "c",
coroborate cu cele ale art. 98 din Legea edministretiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu un numer de ... voturi pentru, ... tmootrive §i ... ebiineti.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. 17324 din 19.12.2007

8/3

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea
la cerere a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului .Judetean
Valcea, exclusiv adeverlntele privind vechimea in rnunca

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (3) litera c) din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, consiliul [udetean stabileste irnpozite ~i taxe [udetene,
In conditiile legii.
In conformitate cu prevederile art. 117 literele a) ~i e) din aceea~i lege, secretarul
unitatii administrativ-teritoriale lndeplmeste. In conditiile legii, urrnatoarele atributii:
- avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile presedintelui consiliului judetean,
hotararile consiliului judetean;
- asiqura transparenta ~i comunicarea catre autoritatile, institutiile publice ~i
persoanelor interesate a actelor prevazute la lit. a), In conditiile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la lnforrnatiile de interes public, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) ~i (2) din Legea privind liberul acces la
informatiile de interes public mai sus arnintita, In cazul In care solicitarea de informatii
irnplica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia
publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, In conditiile legii; daca In
urma inforrnatiilor primite petentul solicita inforrnatii noi privind documentele aflate In
posesia autoritatii sau a institutiiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca 0 noua
petitie.

La nivelul Consiliului Judetean Valcea se inreqistreaza 0 serie de solicitari
pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau copii de pe acte din arhiva consiliului
judetean .
Datorita faptului ca pentru eliberarea acestor copii se efectueaza cheltuieli
materiale si cheltuieli cu munca vie care atecteaza bugetul Consiliului Judetean

Valcea, se impune ca aceste cheltuieli sa fie recuperate prin stabilirea unei taxe, ce va fi
achitata de fiecare solicitant pe baza de chitanta.
Pentru anul 2007, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 171 din 22
decembrie 2006 s-a aprobat actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere a unor
extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv
adeverintele privind vechimea In rnunca, la care s-a adauqat taxa de multiplicare pe 0
coala A4, respectiv A3.
Potrivit art. 3 din hotararea mai sus rnentionata, taxa pentru eliberare la cerere a
unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, se
actualizeaza anual, prin hotarare, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de
12 luni.
Pentru anul 2008, actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere a unor extrase
sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintele
privind vechimea In rnunca, s-a facut pe baza indicilor preturilor de consum cornunicati
de Institutul National de Statistica aferenti unei perioade de 12 luni, respectiv cu:

1

100,30% - indicele preturilor de consum al lunii noiernbrie 2006 fata de luna
octombrie 2006;
99,53% - indicele preturilor de consum al lunii decembrie 2006 fata de luna
noiembrie 2006;
106,54% - indicele preturilor de consum al lunii octombrie 2007 fata de luna
decembrie 2006.
Taxa actualizata pentru anul 2008 pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau
copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintele privind
vechimea in munca, este calculata pornindu-se de la taxa pentru anul 2007 de 21,80 lei
§i actualizarea acesteia cu indicii de preturi de consum, prezentati mai sus, aferenti unei
perioade de 12 luni.
21,80 lei - taxa pentru anul 2007
21,80 lei x 100,30 : 100 = 21,87 lei
21,87 lei x 99,53: 100 =21,76 lei
21,76 lei x 106,54: 100 =23,19 lei
Taxa pentru anul 2008 este de 23,20 lei.
La aceasta taxa se adauqa taxa pentru multiplicarea unei pagini A4, respectiv
A3:
a) 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 = 0,1805 lei/copie
0,1805 lei/copie x 99,53: 100 = 0,1796 lei/copie
0,1796Iei/copie x 106,54: 100 0,1913Iei/copie
Taxa pentru anul 2008 este de 0,19 lei/copie.

=

b) Taxa actualizata pentru antll 2008 pentru multiplicarea unei pagini A3
0,30 lei/copie - taxa pentru anul 2007
0,3000 lei/copie x 100,30 : 100 0,3009 lei/copie
0,3009 lei/copie x 99,53: 100 0,2994 lei/copie
0,2994 lei/copie x 106,54 : 100 0,3189 lei/copie
Taxa pentru anul 2008 este de 0,32 lei/copie.
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Avand In vedere cele expuse mai sus, s-a elaborat proiectul de hotarare
alaturat, pe carell supunem aprobarii Consiliului Judetean Valcea,
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA ECONo'MICA
Nr. 17325 din 19.12.2007
B/3
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere a
unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului .Judetean Valcea,
exclusiv adeverintele privind vechimea in munca
Prin expunerea de motive nr. 17324 din 19.12.2007 se propune adoptarea
proiectului de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere a unor
extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv
adeverintele privind vechimea In rnunca.
In conformitate cu prevederile art. 117 litera e) din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, secretarul unitatii administrativ-teritoriale asiqura
transparenta §i comunicarea catre autoritatile, institutiile publice §i persoanele
interesate a urmatoarelor acte: dispozitiile presedintelui consiliului judetean si hotararile
consiliului judetean.
Datorita faptului ca pentru eliberarea acestor copii de pe un act din arhiva se
efectueaza cheltuieli materiale cu munca vie care afecteaza buqetul Consiliului
Judetean Valcea, se impune ca acestea sa fie recuperate prin stabilirea unei taxe In
temeiul dispozitiilor art. 91 alin. (3) litera c) din aceeasi lege, taxa ce va fi achitata de
fiecare solicitant pe baza de chitanta la casieria Consiliului Judetean Valcea.
In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea privind liberul acces la
inforrnatiile de interes public nr. 544/2001, cu modiflcarile si cornpletarile ulterioare, In
cazul In care solicitarea de informatii irnplica realizarea de copii de pe documentele
detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat
de solicitant, In conditiile legii.
Proiectul de hotarare este In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) litera c)
§i art. 117 lit. e) din Legea aorninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, si ale
art. 9 alin. (1) din Legea privind liberul acces la inforrnatiile de interes public nr.
544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de aceste considerente, va ruqarn sa analizati §i sa adoptati proiectul de
hotarare,
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