ROMANIA
JUDETAL IA$I
COMANA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Hotlrflrea nr.47 12015
privind aprobarea taxei de 29 lei pe an pentru eliberare atestat de produc6tor gi 29 lei buc. carnet de comercializare

a

produselor

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 28 aprilie 2015,

Avffnd in vedere:
-Referatul nr. 361512015 intocmit de catre compartimentul pentru agriculturi din cadrul primdriei, in
temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.2l5l200l a administratiei publice locale, republicata, prin care propune
suma de 29 lei pentru eliberare atestat de producdtor gi carnete de comercializare aproduselor;
- Adresa w.5590121.04.2015 transmisa de catre Institulia Prefectului Judefului Iaqi;
- proiectul de hotdrAre nr.361412015 iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian
- Avizul nr.36l0l20|5 al comisiei de specialitate cu activitate economica din cadrul consiliului local Letcani
pentru proiectul de hotarare mai sus mentionat, aviz emis in temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art' ll7 ,lit. a
di, Leg"u w.2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata;
- Avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarari al secretarului comunei Letcani, jr. Irimita
Vali - Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. ll7,lit. a din Legea
nr. 21 5 I 2001 a administratiei publice locale, republicata;
prevederile L egii 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
Examinand prevederilelegale rpe"ifi"e in materie, respectiv: art.282,lit. h din Legea nr. 57ll 2006 privind
LEGE
Codul fiscal; art.30, utin. t din Legia *. Zltt2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
agricol;
din
sectorul
produselor
pielei
Nr. 145 din2l octombrie 2014 pentru stabilirea unor misuri de reglementare a
ORDIN Nr. 1g4612408 din 28 noiembrie 2014 privind punerea in aplicare a prevederilor aff. 5 alin. (l) din Legea nr.
l4sl11l4pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a pie(ei produselor din sectorul agricol
tn temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legeanr.2l5l200l privind administratia publica
locala, republicatd, cu modificdrile 9i completirile ulterioare

HOTARA$rE:
Se aprobd taxa de 29 lei pe an pentru eliberarea atestatului de producdtor gi 29 lei bucata
pentru stabilirea unor
carnet de comerci alizarc a produselor in iemeiul art.5 gi art.8 din Legea rr. 14512014

Art.l.

mdsuri de reglementarc apiefei produselor din sectorul agricol.
Art.2 primarul, ro*pu.ti*entul pentru agriculturd si compartimentul financiar contabil din cadrul
prevederile prezentei hotdrari.
primariei, vor aduce la indeplinire
-comunei
va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,
Art. 3 Secretarul
Iagi.
compartimentului pentru agricultura, compartimentului financiar-contabil, gi Instituliei Prefectului Judetului

-

O copie a prizentei hotarari va

fi

afisata la sediul consiliului local pentru a

fi

adusa la cunostinta publica.
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