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HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol

 Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în sedinţă  în data de 31 martie
2015,

  Având în vedere:
- proiectul de Hotărâre nr. 10/18.03.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, pentru aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol şi a
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, însoţit de Expunerea de motive,

- prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,

- adresa nr. 1015/02.02.2015 transmisă de Consiliul judeţean Ilfov,
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu numărul

2466/20.03.2015,
Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind

administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi a
prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. - Se aprobă cuantumul taxelor percepute pentru eliberarea atestatului de producător din
sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, după cum urmează:

a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol - 80 lei,
b) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – 13 lei.
Art.  2. – Începând cu anul fiscal 2016 cuantumul taxelor  percepute pentru eliberarea atestatului

de producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se
vor aproba prin hotărârea consiliului local de aprobare a impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna
1 Decembrie.

Art.  3. – Din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul
agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se vor recupera costurile
generate de tipărirea acestora, costuri care au fost suportate de către Consiliul Judeţean Ilfov.

Art. 4. – Prevedrerile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate

Art.  5. – Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul
comunei 1 Decembrie

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

    Contrasemnează,
Secretar
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