ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PACURETI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
pe anul 2015 pentru eliberarea atestatului de producltor
qi
de comercializare a produselor din sectorul agricol
a
carnetului
agricol

privind aprobarea taxei

Av6nd in vedere:
- referatul inregistrat sub nr. 1683122.04.2015 din cadrul Biroului Buget-finante, taxe
si impozite locale;
- nota de fundamentare a primarului comunei inregistrata sub nr. 1653121.04.2015;
- prevederile art 5 alin2 si art. 8 alin2 din Legea nr. 14512014 pentru stabilirea unor
mdsuri de reglementare apiefei produselor din sectorul agricol;
- prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale nr.184612014
din28l11l.2014 referitor la punerea in aplicare a prevederilor art.9 alin(1) din legea nr.
l45l2}l4 pentru stabilirea unor m[suri de reglementare a pieJei produselor din sectorul
agricol;
- prevederile art.268 alin. 4 din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu
modificdrile qi complet[rile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit. ,, c " gi ale art.45 alin. (2), art. 115 alin.
(1) lit. ,,b" din Legea nr.2l5l200l privind administralia publicd local[, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare :

Consiliul local al comunei Picure(i adopti prezenta hotirffre:

Art.

1. Se aprob[ pentru anul 2015 taxa pentru eliberarea atestatului de producdtor

din sectorul agricol in valoare de 25 lei.
Art. 2. Se aprobd pentru anul 20 1 5 taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare
a produselor din sectorul agricol in valoare de 30 lei.
Art.3. Primarul comunei qi Biroul Buget-finante, taxe si impozite locale vor asigura
executarea prevederilor prezentei hot[r6ri.
Art.4. Prezenta hot6r0re se comunicd, prin intermediul secretarului comunei P[curefi ,
Biroului Buget-finante, taxe si impozite locale, Primarului Comunei Pdcureii, Instituliei
Prefectului Judelului Prahova gi se va aduce la cunogtinld public6.
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