ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSTLruL LOCAL
AL COMUNEI SPINU$
{

HOTARAR EA

NR.3I

din 30 aprilie 2015

percepute de comuna Spinuq, jude{ul Bihor pentru eliberarea
atestatului de producitor gi a carnetului de comercializare a produselor agricole

- privind stabilirea taxelor

vedere Raportul de specialitate nr. 1606/28.04.2015 intocrnit de secretarul comunei
precum qi Expunerea de motive a iniliatorului proiectului de hotdrdre inregistratd sub nr. 160'1 128.04.2015,
Vazdnd avizele favorabile date de cdtre cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului

Avdnd

in

Locala al Comunei Spinuq,

baza prevederilor ar-t.5 alin.(2) din Legea nr. 145i20 l4 pentru stabilirea unor mSsuri de
qi
reglementare a pielei produselor din sectorul agricol. ale Ordinului comun al Ministrului Agriculturii
respectiv
nr.l846/28.11.2014
Publice
qi
Aclministraliei
Dezvoltarii
oJzvoltarii Regionale 9i al Ministrului
pentru
nr.2408/3.12.2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.(l) din Legea nr.l4512014
ale
Ordinului
precum
ale
agricol,
sectorul
din
produselor
pielei
9i
stabilirea unor mdsuri de reglementare a
comun al Ministrului Agriculturii gi Dezvoltarii Regionale 9i al Ministrului Dezvoltarii gi Adrninistraliei
publice nr.20l13.0l.20ll respectiv nr.208i26.01.2015 privind punerea in aplicare a prevederilor at1.9
alin.(l) din Legea nr.l45l20l 4 pentru stabilirea unor tndsuri de reglementare a pieJei produselor din sectorul

ln

agricol.

privind Codul flscal. cu
Jin6nd seama de prevederile art.282 alin.(l) din L.egea nr.51112003
metodologice de
Normelor
pentru
aprobarea
nr.1412004
H.G.
ale
modificaiile qi cornpletdrile ulterioare.
precum 9i ale
ulterioare.
completdrile
rnoditlcdrile
cu
fiscal,
privind
Codul
9i
aplicare a Legii nr.57l12003
qi
modiflcirile
cu
publice
locale.
finan{ele
privind
nr.27312003
Legea
arr.30 alin.(lj qi alin.(2) din
completdrile ultarioare,
Vizdnd Dispozilia nr.30 din 28 aprilie 20 l5 privind desemnarea persoanelor responsabile din cadrul
UAT Comuna Spinug judelul Bihor cu aplicarea prevederilor Legii nr. l45l20l4 pentru stabilirea unor
m6suri de reglementare a pielei produselor din sectorul agricol emisd de primarul Comunei Spinug.
Respectdnd prevedeiile ar1.36 alin. (l), alin.(2) lit. "b". alin. (4) lit. "c" din Legea adrninistra{iei
publice locale nr. 21512001, republicatd. modiflcata 9i completatd'
'
in temeiul prevederilor ar1.45 alin.(2) lit."c" qi art.ll5 alin.(1) lit."b" din aceeagi lege.
consiliul Local al comunei Spinug,.iudelul Bihor. adopta prezenta

UO

Art.l

rANARB:

Se stabilesc urmdtoarele taxe pentru eliberarea gi viza trimestriali a atestatului

de

producdtor precum gi pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole:
30 lei
- Taxa eliberare atestat de producdtor
'l'axa
30 lei
eliberare carnet de comercializare a produselor agricole
I 5 lei
- Yiza sernestriald atestat de producdtor

Art.Z

Sumele incasate din taxele stabilite la art. I al prezentei hotarari vor acoperi costurile 9i
cheltuielile generate de tip6rirea atestatelor de producdtor 9i ale carnetelor de comercializare a
produselor agricole.

Art.3

Cu ducererea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinleazd d-na Roman Mariana
Doina. inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

Art.4

Prezenta hotirdre se comunicd:

-

Instituliei Prefectului - Judelul Bihor,
primarului Comunei Spinuq.
Cornpartimentului F-ond Funciar.
pentru afigare.
la dosarul gedinlei.
la dosarul de evidenta a hotardrilor consiliului local.
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Nota: I lotardrea a lbst adoptata cu unanimitatc dc voturi "pcntru".

