ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com
HOTĂRÂRE NR.31
din data de 29 aprilie 2015
privind stabilirea taxelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru
eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere:
-

-

-

Expunerea de motive a domnului Primar Miclea Mircea înregistrată la nr.1134/24.04.2015;
Referatul înregistrat sub nr.1135/24.04.2015, întocmit de d-l Lupu Ioan, inspector de specialitate la
Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vărădia de Mureş;
Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vărădia de Mureş, nr.1,2,3;
Prevederile art.282 alin.(1) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art.30 alin.(1) şi (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.145/21.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol;

prevederile Ordinului nr.1846/2408 din 2014 al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
privind punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
Având în vedere Dispoziţia Primarului comunei Vărădia de Mureş nr.48/27.04.2015 privind împuternicirea unor

funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii
nr.145/2014;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit a), pct. 14, respectiv art. 45, alin. 2, lit. c) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art. 1. Se stabilesc următoarele taxe privind eliberarea atestatului de producător şi carnetul de comercializare, care se
vor aplica începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
- Taxa eliberare atestat de producător
- 15 lei.
- Taxa eliberare carnet de comercializare a produselor agricole - 25 lei.
Art. 2. Sumele încasate din taxele stabilite conform art.1 din prezenta hotărâre, vor acoperi costurile şi cheltuielile
generate de tipărirea atestatului de producător şi carnetelor de comercializare şi activitatea desfăşurată privind
eliberarea atestatului de producător şi carnetul de comercializare, de funcţionarii publici de execuţie din cadrul
compartimentului agricol, la nivelul UAT Vărădia de Mureş.
Art. 3. Modul de desfăşurare a activităţii de eliberare a atestatului de producător şi a carnetelor de comercializare se
realizează conform prevederilor Dispoziţiei Primarului comunei Vărădia de Mureş nr.48/27.04.2015.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Comunei Vărădia de Mureş,
pe siteul primăriei.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Vărădia de Mureş,
Compartimentul agricol și Compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Vărădia de Mureş.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-

Instituţia Prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate;
Primarul comunei Vărădia de Mureş;
Compartimentul agricol d-l Lupu Ioan;
Compartimentul impozite şi taxe locale.

PRESEDINTE,
Hălălişan Dănut
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Luputiu Lacrimioara

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri» voturile
exprimându-se prin vot deschis.

