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HOTĂRÂREA NR. 28 

Din 5 mai 2015 
 

privind  aprobarea cuantumului taxelor pentru eliberarea atestatului  de producator 

agricol si a carnetului de comercializare - pe anul 2015 in Orasul Ungheni 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 5 mai 2015, 

    Având în vedere iniţiativa Primarului oraşului Ungheni, exprimată în referatul de 

aprobare înregistrat cu nr. 2531/29.04.2015, Raportul de specialitate nr. 2533/29.04.2015 

întocmit de Serviciul  Administratie Publica - Compartimentul Registrul Agricol din cadrul 

Primăriei oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr.2532/29.04.2015 intocmit de serviciul 

financiar-contabilitate-Taxe si Impozite  

 Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art 5 alin 2 si art.8 alin 2 din Legea nr.  145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,  

 - Art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 - art. 30, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 -privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 republicata, privind transparenta 

decizionala in administratia publica, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art.45 alin. (2), lit. „c” 

din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă cuantumul taxelor percepute la eliberarea atestatului  de producator 

agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru  anul 2015 dupa 

cum urmeaza: 

- Taxa pentru eliberarea atestatului de producator 30 lei 

      -  Taxa de viză semestrială a atestatului de producător in cunantum de 20 lei 

      - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 10  

lei. 

 Art. 2 Sumele incasate din taxele stabilite conform art.1, vor acoperi costurile si 

cheltuielile generate de tiparirea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare. 

 Art. 3 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile privind taxa 

pentru eliberarea certificatului de producator agricol mentionata in anexa 1 la HCL nr. 

59/16.12.2014 isi inceteaza aplicabilitatea. 

    Art. 4 Incepand cu anul fiscal 2016, cuantumul taxelor percepute la eliberarea atestatului 

de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol urmeaza 

a se aproba prin hotararea anuala de aprobare a impozitelor si taxelor locale aplicabile in orasul 

Ungheni. 

  Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serv. financiar contabilitate, 

- Serv. administrație publică 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

   

Adoptata in Ungheni, la data de 5 mai 2015 
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