ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.32 din 31.08.2015 privind stabilirea taxelor încasate la nivelul Comunei Naidăş pentru eliberarea
atestatului de producător şi a carnetelor de comercializare începând cu anul 2015
Având în vedere Referatul înregistrat sub nr.470/20.08.2015 întocmit de Compartimentul
Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Naidăş
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre înregistrată sub nr.471/20.08.2015
întocmită de Primarul Comunei Naidăş în calitate de iniţiator;
Având în vcedere Raportul înregistrat sub nr.472/20.08.2015 întocmit de Secretarul Comunei
Naidăş;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor:
- Comisia pentru activităţi economico-financiare;
- Comisia pentru agricultură;
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială;
- Comisia juridică şi de disciplină;
- Comisia pentru implementare programe.
Având în vedere art.282 alin.1 Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal,
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vcedere dispoziţiile art.30 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2003 privind finanţele publice
locale, actualizată;
Având în verer dispoziţiile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol
Având în vedere Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere şi Dispoziţia nr.37 din 29.06.2015 privind desemnarea doamnei Dorina ORZA
– Referent III Superior – Compartiment Registru Agricol pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
Legii nr.145/2014
Văzând art.36 alin.4 lit.c, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Constituţia României, republicată şi revizuită prin Legea nr.429/2003;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se stabilesc următoarele taxe ce se vor aplica începând cu luna septembrie anul 2015,
cu privire la atestatul de producător şi carnetul de comercializare:
- Taxă eliberare atesat de producător
60 lei;
- Taxăeliberare carnet de comercializare a produselor agricole
15 lei;
- Taxă viză semestrială atestat de producător
10 lei.
Art.2. – Sumele încasate din taxele stabilite la art.1 din prezenta hotărâre vor acoperi costurile
şi cheltuielile generate de tipărirea atestatului de producător şi carnetulului de comercializare şi
activitatea desfăşurată privind eliberarea atestatului de producător şi carnetului de comercializarede
funcţionarul public de execuţie din cadrul Compartimentului Registrul Agricol la nivelul U.A.T.
Naidăş.
Art.3. – Modul de desfăşurare a activităţii de eliberare a atestatului de producător şi carnetului
de comercializare se realizează conform Dispoziţiei nr.37/29.06.2015 emisă de Primarul Comunei
Naidăş.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Naidăş şi
Compartimentul Taxe şi Impozite Locale.
Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice reglementări contrare se abrogă.
Art.6. – Prezenta hotărâre rămâne valabilă până la revocare se va face publică prin afişare şi pe
sitte – ul comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Compartimentul Taxe şi Impozite Locale;
- Compartimentul Registrul Agricol.
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