ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 42/30.04.2015
privind stabilirea cuantumului sumelor achitate de solicitanți în vederea eliberării atestatului
de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (2) din Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
- pct. 15 alin. (2) lit. „f„ din Titlul IX, Capitolul I Taxe și impozite locale, din HG nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, modificată și completată ulterior.
În baza art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”c”, art. 45 alin. (2) lit. ”c” si
art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificată și completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă stabilirea cuantumului sumei achitate de solicitanți în vederea eliberării
atestatului de producător la valoarea de 4 lei pentru un atestat de producător.
Art. 2 Se aprobă stabilirea cuantumului sumei achitate de solicitanți în vederea eliberării
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la valoarea de 13 lei pentru un
carnet de comercializare.
Art. 3 Eliberarea documentelor de mai sus se face în baza unei cereri de solicitare,
persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul
agricol.
Art. 4 Sumele stabilite mai sus se vor achita la casieria Primăriei comunei Frecatei, iar
dovada achitării acestora se atașează la documentația necesară eliberării atestatului de
producător și/sau carnetului de comercializare a produselor agricole.
Art. 5 La data adoptarii prezentei hotararii se abroga prevederile pct. 3 si 4 din anexa nr. 11
la H.C.L. nr. 104/22.12.2014.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului financiar-contabil,
compartimentului registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
Prefectului Județului Tulcea, și va fi făcută publică prin afișare la sediul instituției.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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