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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
 privind  aprobarea  instituirii  unei taxe pentru emiterea atestatului de producător și a carnetului de comercializare  a
produselor agricole proprii și exercitarea comerțului cu aceste produse.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 24.04.2015
Având în vedere  referatul nr. 3536/2015 înaintat de biroul cadastru și registrul agricol, privind insituirea unor

taxe  pentru  eliberarea  atestatului  de  productor,  respectiv  a  carnetului  de  comercializare  care  vor  fi  încasate  de
producătorii agricoli și crescătorii de animale în vederea desfășurării avivităților de valorificare de către producătorii
agricoli a produselor agricole proprii și de exercitarea comerțului cu aceste produse.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3542/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la ședința din data de 20.04.2015.

Ţinând seama de prevederile art. 5, alin.2, art.8, alin.2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirera unor masuri de 
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.

        H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1.  Se aprobă instituirea unei taxe în cuantum de 40 lei /bucată atestat,  pentru emiterea atestatului de 
producător, în vederea  desfășurării avivităților de valorificare de către producătorii agricoli,  a produselor agricole 
proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse.

Art. 2. Se aprobă instituirea unei taxe în cuantum de 15 lei/bucată carnet,  pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a  produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse.
            Art.  3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul de cadastru și registrul agricol și
direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 56/24.04.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
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