ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU
ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-3411303
E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro
HOTĂRÂREA NR. 42
DIN 28 MAI 2015
privind stabilirea taxelor incasate la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale ale comunei
Secusigiu, judetul Arad, privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de
comercializare, incepand cu anul 2015
Consiliul local al comunei Secusigiu, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 MAI
2015
AVÂND ÎN VEDERE :
- Referatul întocmit de Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Secusigiu
- expunerea de motive întocmita de Primarul comunei Secusigiu, in calitate de iniţiator;
- dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
sl completările ulterioare;
- dispoziţiile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 30 alin. (1) sl (2) din Legea nr. 273/2003 privind finanţele publice locale,
cu modificările sl completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 145/21.10.2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol, publicata in monitorul oficial nr. 794 din 31
octombrie 2014;
- Dispoziţia primarului comunei Secusigiu nr. 144/04.05.2015, privind împuternicirea a doi
funcţionari din aparatul de specialitate al primarului pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor Legii nr. 145 din 21 octombrie 2014 ;
- avizul comisiilor de specialitate.
- votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 15 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala,
republicata, cu modificările sl completările ulterioare ;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se stabilesc următoarele taxe privind eliberarea atestatului de producător si carnetul
de comercializare, ce se vor aplica începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri:
Taxa eliberare atestat de producător
= 40 lei
Taxa eliberare carnet de comercializare a produselor agricole
= 10 lei
Taxa viza semestriala atestat de producător
= 10 lei
Art.2. Sumele încasate din taxele stabilite conform art. 1 din prezenta hotărâre, vor
acoperi costurile si cheltuielile generate de tipărirea atestatului de producător si carnetelor de

comercializare si activitatea desfăşurata privind eliberarea atestatului de producător si carnetul
de comercializare, de funcţionarii de execuţie din cadrul compartimentului Registrul Agricol, la
nivelul UAT Secusigiu;
Art.3. Modul de desfăşurare a activităţii de eliberare a atestatului de producător si a
carnetelor de comercializare se realizează conform prevederilor Dispoziţiei Primarului comunei
Secusigiu nr. 144/04.05.2015.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primarul comunei Secusigiu,
Compartimentul Agricol și Compartimentul Impozite și taxe.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului cu:
o Instituţia Prefectului –Judeţul Arad Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
o Cosiliului Loca al comunei Secusigiu, județul Arad
o Primarului U.A.T. Secusigiu
o Serviciului contabilitate
o Serviciului taxe si impozite
o Compartiment agricol
o Serviciul Cadastru, Fond Funciar si Consultanta Agricola
o Avizierului primăriei pentru ducerea la cunoștința locuitorilor comunei
Secusigiu
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