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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

       

    HOTARAREA NR.102 

privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, percepute in anul 

2015  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de 

producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol, percepute in anul 2015; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond funciar, 

protectia mediului inconjurator; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

 In conformitate cu prevederile art.282 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.30 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevederile art.5 alin.(2) si art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor 

masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, art.36 alin.(2) lit.b) 

coroborat cu art.36 alin.(4) litera  c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 In temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 
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             H O T A R A S T E: 

 

    Art.1 – Se aproba cuantumul taxelor percepute pentru eliberarea atestatului de 

producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, ce 

se vor aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, dupa cum urmeaza: 

a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator = 50 lei ; 

b) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul  

agricol = 35 lei ; 

c) Taxa pentru viza semestriala a atestatului de producator = 10 lei.    

        

          Art.2. - Incepand cu anul fiscal 2016, cuantumul taxelor mentionate la art.1 

urmeaza a se aproba prin hotararea anuala a Consiliului Local Husi de aprobare a 

impozitelor si taxelor locale, aplicabile in municipiul Husi. 

                                    

          Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.      
 

 

                                                                                  HUSI, 29 aprilie 2015   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza, 

         Cristinel Popa                                                  Secretarul municipiului Husi  

                      jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


