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R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

   CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 61
privind stabilirea condiţiilor de eliberare a atestatului de producător din sectorul agricol

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
26.03.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.394/19.03.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul nr.3877/20.03.2015 şi raportul nr.3879/20.03.2015 ale
compartimentului agricol, cadastru agricol, şi raportul de specialitate nr.3986/24.03.2015 al
Serviciului venituri ale bugetului local, impozite si taxe locale şi avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local coroborate cu prev. Legea nr.145/21.10.2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Adminsitraţiei Publice nr.
1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014,
Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Adminsitraţiei Publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art.9
alin.(1) din Legea nr.145/2014art. 27, art.30 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003, aprobate prin H.G. nr.44/2004 cu modificările ulterioare, H.G. nr.1309/27.12.2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013 ;

În temeiul art.36, alin.(4) lit. c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă condiţiile în care atestatul de producător va fi eliberat de către primarul
oraşului Ocna Mureş persoanelor fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol
după cum urmează:

a. se stabileşte taxa specială de eliberare a atestatului de producător la suma de 30 de lei/atestat;
b. aplicarea vizelor semestriale pe atestatul de producător nu se taxează;
c. se recuperează cheltuielile cu imprimatele prin încasarea acestora de la beneficiari astfel:

- pentru atestatul de producător – 3,6 lei/atestat;
- pentru carnetul de comercializare – 12,5 lei/1 buc. a 100 file;

d.  taxa specială de 30 de lei şi contravaloarea imprimatului atestatului de producător se vor
achita la depunerea cererii de către solicitant şi se restituie în cazul în care solicitantul nu este
îndreptăţit să primească atestatul;contravaloarea carnetului de comercializare se achită la
eliberarea acestuia;

e. în cazul pierderii/deteriorării/furtului atestatului de producător, la cerere se eliberează
duplicat în condiţiile legii, cu plata anticipată a taxei de imprimat prevăzute la lit.c. ;
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Art. 2: Condiţiile de eliberare a certificatului de producător în domeniul agricol (taxa specială)
aprobate prin anexa la Hotărârea nr.241/18.12.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora
ce se vor  aplica începând cu data de 1 ianuarie 2015 la nivelul oraşului Ocna Mureş îşi încetează
valabilitatea.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite si taxe locale;
- Compartimentul agricol, cadastru agricol;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local şi pe site-ul instituţiei;

Ocna Mureş, 26.03.2015

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,
   PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA              p.  SECRETAR ORAS

      NICUŞOR PANDOR
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