
 
                  HOTĂRÂREA NR.53 
     din data de 16 februarie 2018 
 

- privind modificarea și stabilirea taxei de eliberare a Atestatelor de Producător și a 
Carnetelor de Comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară, 
 
Analizând referatul nr.4944/08.02.2018 a Compartimentului Cadastru Agricol și și 

Îmbunătățiri Funciare , precum si Expunerea de motive  a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 
4944/1/08.02.2018, prin care se propune stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de 
Producător și Carnetelor de Comercializare a produselor din sectorul  agricol, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanțe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 
înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii 
publice, pentru comerț şi agricultură, al Comisiei pentru activități ştiințifice, învățământ, 
culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru 
administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăților cetățeneşti, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații 
externe şi integrare europeană, 

Potrivit Legii nr.145/2014, modificată și completată cu Legea nr.170/14.07.2017, cu 
privire la stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor în sectorul agricol, 
prevederile art.3, alin.(2), art.8, alin.(3) și (6), 

Analizând Hotărârea Consiliului Local nr.89/29.05.2017 privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale pe anul 2018, 
În temeiul art.45, alin.(1) și (2), lit.c și art.36, alin.(1) și (4), lit.c, din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, 

 
     

HOTĂRĂȘTE: 
 
 
 

Art.1. Se stabilește taxa de eliberare a Atestatelor de Producător în sumă de 50 lei. 
Art.2. Se stabilește taxa de eliberare a Carnetelor de Comercializare a produselor din 

sectorul  agricol, în sumă de 10 lei. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Primarul Municipiului Făgăraș, prin  Compartimentul Cadastru Agricol și Fond Funciar. 
 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
   FLORIN ALEXANDRU      Secretarul municipiului, 
                      LAURA ELENA GIUNCA 



 
 
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-16 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 
-1ex. dosarul de şedință 
-1ex. colecție 
-1ex. Prefectură 
-1ex. Primar 
-1ex. Secretar 
-1 ex.Compartimentul Cadastru Agricol și Fond Funciar 
-1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
-1 ex.Afișare 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


