
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA  NR . 46
                                                                    23.03.2015

 
 PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA ŞI AVIZAREA ATESTATULUI DE
PRODUCĂTOR AGRICOL ŞI ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE A 
                                           PRODUSELOR AGRICOLE 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa extraordinară, din data de
23.03.2015.

            Având în vedere:

- Raportul doamnei Mladin  Teodora, şef serviciu Registru agricol prin care propune aprobarea

de către Consiliul Local   a taxei pentru eliberarea şi avizarea atestatului de producător agricol şi

eliberarea  carnetului de comercializare a produselor agricole

-  expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica în calitate de iniţiator de credite

- Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 126/28.11.2014 privind aprobarea impozitelor şi taxelor

locale pentru anul 2015

 - art. 5 alin. 2 şi art.8 alin.(2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare; 

-  Dispoziţiile art. 10, art. 36 alin. 1, alin.2 lit.c) alin.4 lit. c), art. 9. , art.45, art. 115, alin.1, lit. b

din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  completările  şi

modificările ulterioare;

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

-    votul ,,pentru” a  14  consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi 14,

      În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată

                                      HOTĂRĂŞTE 

ART. 1 Se stabilesc următoarele taxe locale: 

- Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 5 lei; 

- Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 15 lei. 
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- taxa  viză atestat de producător – 15 lei.

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Mladin 

Teodora şi se comunică cu:                           

- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

- Serviciul Registru Agricol

- Serviciul impozite şi taxe.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR,
     BĂGUŢ CIPRIAN                                                                       MOŢ ADELA
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