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HOTĂRÎRE

Privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Atestatului de producător,
şi a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,
Avînd in vedere :

- Prevederile Legii nr. 145 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol, a activităţilor economice de valorificare de către producătorii agricoli,
persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse ;
- Prevederile Ordinului nr. 1846 / 2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art.5
alin.1 din Legea nr. 145/ 2014 ;
- Prevederile Ordinului nr. 20 / 208/2015 privind punerea în aplicare a art. 9 alin.1 din aceeaşi
lege, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;
- Dispoziţiile art. 36 alin.2, lit.b şi alin.4 lit.c din Legea 215 / 2001, republicată cu modificările
şi completările ulterioare ;
- Raportul de specialitate al Serviciului Buget-finanţe-contabilitate, înregistrat sub nr. 4549 /
24.04.2015;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE:

ART.1 Se aprobă taxa specială pentru eliberarea Atestatului de producător, în cuantum de 50
lei / an şi a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cuantum de 15 lei /
carnet.
ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul oraşului Bumbeşti
Jiu, prin compartimentele de specialitate.
Adoptata astazi, 30.06.2015
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
DANCIU ION

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 17 consilieri prezenti
la sedinta din totalul de 17 consilieri in functie.
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