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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxelor ce se vor aplica la eliberarea Atestatelor de producător şi a Carnetelor de 

comercializare a produselor din sectorul agricol 

  

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai, prin care se propune stabilirea taxelor ce se vor aplica la eliberarea Atestatelor de 

producător şi a Carnetelor de comercializare 

- prevederile  art. 5, alin. (2) şi ale art.8, alin. (2) din Legea nr.145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu privire la 

recuperarea sumei ce a fost cheltuită cu achiziționarea imprimatelor de Atestat de 

producător şi a Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, de la 

Consiliul Județean Bihor, 

- prevederile Ordinului nr.1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a 

prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, 

- prevederile Ordinului nr.20/208/2014 privind punerea in aplicare a 

prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

- Dispoziţia Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2015 privind desemnarea 

persoanelor responsabile la nivelul Oraşului Valea lui Mihai cu aplicarea prevederilor 

Legii nr. 145/2014  pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol, 

În baza art. 36 alin. (2) lit. b coroborat cu alin. (4) lit. c, art. 45, precum şi art.115 

alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Stabilirea taxelor ce se vor aplica la eliberarea Atestatelor de producător şi 

a Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, începând cu anul fiscal 

2015, după cum urmează: 
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- Taxa pentru eliberarea Atestatului de producător  50 lei 

            - viza semestrială      10 lei  

- Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare  

   a produselor din sectorul agricol     20 lei 

 

Art.2: Sumele încasate din taxele stabilite conform art.1 din prezenta hotărâre, 

vor acoperi costurile şi cheltuielile generate de tipărirea atestatului de producător şi a 

carnetelor de comercializare, precum şi activitatea desfăşurată privind eliberarea atestatului 

de producător şi a carnetului de comercializare de funcţionarii publici de execuţie din 

cadrul Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură, la nivelul oraşului Valea 

lui Mihai. 

 

Art.3: Modul de desfășurare a activităţii de eliberare a atestatului de producător 

şi a carnetelor de comercializare se realizează conform prevederilor Dispoziţiei Primarului 

oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2015. 

 

Art.4: Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, prin Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Serviciul de dezvoltare 

urbană, cadastru şi agricultură din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui 

Mihai. 

 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor, 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai, 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Serviciul de dezvoltare urbană din 

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, cadastru şi 

agricultură,  

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                 Krizsán Csaba Géza                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

Nr.33 din 29 aprilie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 

                -   5  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

