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HOTARAREA NR".29
din29.06,2018
privind mociificarea taxelor speciaie" percepute prin compartimentul Registrul agricol pentru
eliberarea atestatului de producdtor qi a carnetului de oomerciaTtzare a produselor agricole, de
la 31 iulie 2018

Consiliul Local Bucium, judelul Alba, intrunit in sedinta ordinara publica, la data de
29.06.2018,
AvAnd in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Bucium, prin care arata ca valabilitatea
atestatului de produeitor Ei a carnetului de comerci alizare, se vor modifica de la 5 ani la 7
ani de \a data emiterii ;
-proiectul de hotarare nr.4044122 06.2018,initiat de primarul comunei Bucium,Cornel
Napau, prin care propune modificarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator
si a carnetului de comercializare, motivat de faptul ca termenul de valabilttate al acestora
va creste de la 5 la 7 ani, iar costurile de aohizitionare, suportate de primarie, nu ar fi
acoperite;
-raportul de specialitate nr,4045122.06.2018, intocmit de consilier asistent, Pal
Veronica-Ioana, prrn care proplrne consiliului 1ocal, aprobarea proiectului de hotdrdre
iniliat de primarul comunei Bucium;
-avizele favorabile ale Comisiei de specialitate nr.1-Comisia pentru activitati
economice, financiare, munca si protectie sociala, juridic4 Comisiei nr.3 -Comisia pentru
activitati social culiurale, culte, invatamant, sanatate si famiiie si protectie copii,tineret si
SDOTT:

^

in temeiul prevederilor
-aft.4 alin(Z) art, 6 alin(3) din Legea nr,70 din 19 martie 2018 privind modificarea
gi completarea Legii nr.14512014 pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a pielei
produselor din sectorul agricol;
-ORDIN nr,549 din 29 martie 2018 pentru modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul agriculturii gi dezvoltlrii rurale, gi al viceprim-ministrurlui, ministrul
dezvoitirrii regionale gi administratiei publice, nr. 1.84612.40812014 privind punerea in
aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 14512014 pentru stabilirea unor mdsuri
de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
-ORDIN nr.550 din 29 martie 2018 pentru modificarea qi complelarea Ordinului
rninistrLrlui agriculturii gi dezvoltdrii nrrale qi al ministrului dezvoltdrii regionale gi
administra!iei publice nr.20120812015 privind punerea in aplicare a
prevederilor art.9 alin (1) din Legea nr.14512014 pentru stabilirea unor mdsuri de
reglementare a pie{ei produseior din sectorul agricol;
-O.U.G. nr 2'7 drn 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr.
1012018 privind modificarea qi completareaLegii nr. I4512014 pentru stabilirea
unor mh.suri de reglementare a pielei produselor din sectorul agricol
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-Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, eu modificarile si completarile
ulterioare,

-Legii nr.50012002 privind finantele publice. cu modificarile si

completariie

ulterioare;

" art. 47 5 alin (2) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
-Legii nr.52 dtn 27 ranuarie 2003(xrepublir:at[*) privind transparen!a decizionald"
in admini stra{ia public[*) ;
In conf,ormitate cu prevederile art.36 alin(2) lit.c), alin.(5) litera b) din Legea
nr.21512001 privind administratia publica loeala,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

In temeiul art45 alin.(1) si art 115 alin (i) lit.b) din Legea nr 21512001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta prezenta,

HOTARARE

Art. 1 Se aproba stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producltor gi a
carnetului de comerci alizare a produselor agricole clupd cum urmeazd
-taxd pentru eliberarea atestatului de producdtor agricol - 40lei',
-tax[ pentru eliberarea Carnetului de cornercializare a produselor din sectorui
agricol -40 lei.
Lfi.2. Se aproba taxa de vrzd, anuald. a atestatului de produc[tor in cuantum de 10 lei.
Art.3.Cu ducerea spre ?ndeplinire a prezentei hot[rAri se insb.rcineazd
Compartimentul agricol qi Compartimentul impozite qi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oomunei Bucium, jud. Alba.
Art.4 Frezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Bucium,
in termenul prevazul de lege:
-Institutiei Prefectului- judetul Alba,
-Primarului comunei Bucium;
- compartimentului impozite si taxe;
-compartimentului agricol;
Art.5 Hot[rdrea a fost adoptatd de Consiliul Local al comunei Bucium in gedintd
ordinard , respectiv cu un numdr de voturi : 11 ,,pentru" 0 ,,impotriv6" gi 0 ,,ab1ineri",
din 1 i consilieri prezenti, dintr-un numar de 1 1 consilieri validati.
:

P'resedinte de sedinta.

Narita
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