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          R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL       
 

 HOTĂRÂREA NR. 21 

privind aprobarea  modalității de recuperare a contravalorii imprimatului “atestat de producător” ,       

respectiv a unui “carnet de comercializare” de la solicitanți 

             

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară  

la data de   13.02.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 150/09.02.2018, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 

 

Având în vedere: referatul  nr. 1697/05.02.2018  înaintat de către Compartimentul agricol, 

cadastru agricol si raportul de specialitate nr.1791 din 06.02.2018  al  Serviciului VITL din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mureș, adresa Consiliului Judeţean Alba nr. 

1667 din 29.01.2018, înregistrată la noi cu nr. 1355 din 30.01.2018,  avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu dispoziţiile 

cuprinse în Legea  nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementarea pieței produselor 

din sectorul agricol, actualizată,  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată; 

  În temeiul: art.36 alin (9),  art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

         Art. 1. Se aprobă  modalitatea  de recuperare  a contravalorii unor imprimate de la solicitanți 

după cum urmează: 

-    Atestat de producător valabil 5 ani de la data emiterii, conţinând o filă distinctă pentru 

fiecare an - 19,04 lei/buc ( bloc 5+1 file); 

-    Carnet de comercializare valabil 5 ani de la data emiterii,  conţinând 40 de seturi a câte 3 

file – 19,04 lei. 

 

          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures,  Vințeler Silviu.  

                    Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartiment  agricol, cadastru agricol; 

       - Serviciul Venituri, Impozite și Taxe Locale. 

                                                               

                                                                Ocna Mureş,  13.02.2018 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       AVIZEAZĂ,  

PODARIU PAVEL GLIGOR                                                                      SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR                                                       
                                                                                                          
 

 

RED/DACT:T.O.M. . 
EX:5;ANEXE:0;                  Notă: consilieri in functie:17;  prezenti: 15 ; voturi pentru: 15  ; voturi contra:0   abțineri: 0   

. 


