
 
HOTĂRÂRE 

 privind   stabilirea  taxelor pentru  eliberarea  atestatului de producător  și a carnetelor de 

comercializare a produselor din sectorul agricol 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1717/ 2015 

 -raportul secretarului  comunei Daia nr.1718 / 2015 

-raportul de avizare al comisiei economice și   juridice nr . 2106   / 2015 

 -prevederile art.5 , alin. 2 , art.8 , aslin.2 din Legea nr.145 / 2014 pentru stabilirea unor 

 măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  coroborate cu prevederile 

 Lg.nr.571/ 2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile art.14, alin.4, art.20,alin.1,lit,,b,, art.27 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice 

 locale , cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.27, art.36 , alin. 4,lit,,c,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile  Legea nr.554/2004 - contenciosului administrativ , cu modificările şi 

completările ulterioare 

 -prevederile art.7, alin. 2 din Legea nr..52/2003 privind transparenţa decizională în 

 administraţia publică,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 In temeiul art.45, alin.1, art.115,alin.1,lit,,b,,din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

  Art.1. (1) Se stabilesc taxele  ce  vor fi  achitate de solicitanţi pentru eliberarea  atestatului 

 de producător din sectorul agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 

 agricol , astfel : 
– 10 lei  /  atestat de producător din sectorul agricol ; 

– 15 lei  /  carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol ; 

– 10 lei viza semestrială . 

 (2) Sumele încasate de la persoanele fizice  cărora li se vor elibera  atestatele de 

 producător din sectorul agricol și  carnetele de comercializare a produselor din sectorul 

 agricol  se vor face venit la bugetul  comunei Daia . 
 Art.2.Împotriva  prevederilor prezentei  hotărâri persoanele interesate se pot  adresa 

instanței de contencios administrativ  potrivit Lg.nr.554/2004 ,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

          Art.3. Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul și pe site-ul primăriei comunei Daia . 

Art.4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către referentul agricol , 

 Vasile Gabriel și refrentul casier , Biolan Daniela. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

ION FRÎNCU       NICULINA CHIRAN 

 

 

 

DAIA, 23. 04. 2015 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia 


