
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă  R Â R E A NR.  57/2015
privind aprobarea taxelor pentru  eliberarea  Carnetului de comercializare a produselor agricole

şi a vizei semestriale a atestatului de producător

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune aprobarea taxelor pentru  eliberarea  Carnetului de comercializare a produselor agricole şi a
vizei semestrială a atestatului de producător;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.2 şi art. 8 alin.2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul  agricol, ale Ordinului nr. 1846/2014 privind
punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legi
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu
modificările şi completările ulterioare,  precum şi ale Dispoziţiei Primarului Municipiului Brad nr.
201/2015;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi art. 45 alin. 2 lit.c din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă cuantumul taxelor percepute pentru eliberarea Carnetului de comercializare a

produselor din sectorul agricol şi pentru  viza semestrială a atestatului de producător  după cum urmează:
- taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din

sectorul agricol – 18 lei;
- taxa viză semestrială a atestatului  de producător – 4 lei.

Art. 2. – Sumele încasate din taxele stabilite conform art.1 din prezenta hotărâre vor acoperi
costurile şi cheltuielile generate de tipărirea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol
şi activitatea desfăşurată privind eliberarea Atestatului de producător, a vizării atestatului de producător şi
a eliberări carnetului de comercializare de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul
Compartimentului Agricol şi Cadastru.

Art. 3. - Modul de desfăşurare a activităţii de eliberare a Atestatului de producător şi a Carnetelor
de comercializare se realizează conform prevederilor Dispoziţiei Primarului Municipiului Brad nr.
201/29.04.2015.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Agricol  şi
Cadastru şi Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate,  Taxe şi Impozite Locale.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se va  comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului  Agricol şi Cadastru;
- Serviciului  Buget, Finanţe, Contabilitate,  Taxe şi Impozite Locale.

Brad, 30.04.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Vasile Podaru Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


