
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea instituirii unui tarif  în cuantum de 50 lei/an pentru prestarea activităților de

completarea, verificarea datelor și completarea și eliberarea atestatelor de producător și carnete de
comercializare, începând cu data de 01.04.2019.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 23298/28.02.2019 înaintat de șef birou Cadastru și Registrul Agricol

din cadrul Primariei orasului Huedin, prin care solicită aprobarea instituirii unui tarif în sumă de 50 lei/an

pentru completarea, verificarea datelor și completarea atestatelor de producător și carnete de

comercializare, începând cu data de 01.03.2019, tariful colectat fiind utilizat pentru acoperirea

cheltuielilor ocazionate cu imprimatele eliberate.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 3189/25.03.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia de administratie publică, muncă, protecție socială la ședința din data de 25.03.2019.

In temeiul prevederilor Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare  a

pieței produselor  din sectorul agricol, respectiv procedura  de emitere a atestatului de producător

și a carnetului  de comercializare a produselor  din sectorul agricol  de către Biroul  de Cadastru

și Registrul Agricol Legea nr. 170/13.07.2018 privind aprobarea OUG nr. 27/2018 pentru

completarea art.II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea  Legii nr. 145/2014.

484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art. 30

din 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare,  art. 36,

alin.  2,  lit.b,  alin.4,  lit.a,  şi   art.  45   din  Legea   nr.  215/2001  a  Administraţiei  Publice  Locale,  cu

modificările la zi.

        H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  instituirea unui tarif în cuantum de 50 lei/an pentru prestarea activităților de

completare, verificare date, completare și eliberare atestate de producător și carnete de comercializare,

începând cu data de 01.04.2019.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Biroul de Cadastru și

Registrul Agricol din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr.30/29.03.2019
                                                                                          Consilieri total: 15
                                                                                          Consilieri prezenti: 13

Consilieri absenti:          2
Votat pentru:        13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
LS………………………


