
Primaria Municipiului Marghita

Nr. 1926 din 22.03.2018

EXPUNERE DE M O T I V E -Referat de aprobare

Privind modificarea HCL nr 44 din 30.04.2018 privind stabilirea taxelor

perceputa pnn Compartrmentul Registru Agncol pentru eliberare atestat de producator si carnet de

comercializarF e nrndrr<Flor eorir^lF

Primar,

Pocsaly Zoltan Ladislau

Pnn HCL nr.44 din 30.04 2015 s-a aprobat cuantumul unor taxe speciale percepute prin

Companimentul Registru Agricol , pentru eliberarea atestatului de produc6tor (5 lei) precum 9i taxa
pentru vizarea semestrial; a acesteia (5 lei) si txa eliberare carnet de comercializare a produselor

agricole 15lei

Avand in vedere modificbrile legislative ap;rute in domeniu, prezentate in Referatul de

specialitate nr. 1788 drn 16.03.2018 al compartimentului Registrul agricol, prin care se specificd faptul

cd incepAnd cu 1 ianuarie 2018 atestatul de producdtor este valabil 5 ani de la data emiterji ti se vizeazd

anual, se propune modificarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator la 25 lei , taxa pe'ntru

viza anuald la 10 lei si taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul

agricol 26lei .

Avand in vedere cele prezentate am iniliat proiectul de hotdrare aldturat pe care il
supun spre aprobare consiliului local Marghita



Consiliul Local al municipiului Marghita

PROIECT DE HOTARARE
Privind stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Regisfru Agricol pentru

eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

VEzend referatul de aprobale nr. 1926 din 22.03.2018 a Prrmarului municipiului
Marghita, Rapoftul de specialitate nr. 1788 din 16.03.2018 al Compaftrmentuiui de Registru
agncol!

AvAnd in vedere prevederile art. 5, alin. (2), fi art. 8, alin. (2) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor mesuri de reglementare a pielei produselor din sectorul agricol modificatd
de Legea 170 drn 14.07.2017 , cat $i Legea N.22712015 privind Codul fiscal $i in conformitale
cu art. 30, alin. (l) din Legea n.2'13/2006 privind finanlele publice locale, cu modificerile 9i
completerile ulterioare, prevederile Ordinului comun MADR $l MDRAPFE nl
2'74/5864/14.09.201'7 pentru modificarea $i completarea Ordinului nr. 1846/2408/2014 privind
punerea in aplicare a prevede lorart.5,alin (1)dinLegeanr. 145/2014 pentru stabilirea Ltnor

mAsuri de reglementare a pielei produselor din seclorLrl agricol, Ordinului comrm N4ADR $l
MDRAPFE n. 275/5863/l'4.09.2017 pentru modificarea $i completalea Ordinului nr

1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor alt. 9, alin. ( I ) din Legea nr. 145/20 l4
pentru stabilirea unor mdsuri de rcglementare a pielei ploduselor din sectolul agricol, Legea nr.

52/2001 privind rransparenla deci/ionala.

In temeiul prevederiJor ar1.36, alin.(4), lit "c" ; ad. 45 ali11. (2); art. ll5, alin. (l), lit"b"
din Legea nr.21512001 privind administratia publicd locala, republicatd;

Primarul municipiului Marghita propune urmatorul Proiect de hotarale

Art.1. (1) Se aprobE noile taxe percepute prin Compartimentul Registru Agricol pentru
eliberare atestat de producator si carnet de comercializarc a produselor agricole dupd cum
urmeaza I

Taxa pentru eliberare atestatuluide ptoducator agr.icol 25 lei
Taxa pentru eliberarea a Carnetului de comercializar.e a pr.oduselot din sectorul agricol 26 lei
Taxa pentru completarea si vizarea anlrale a atustatului de producator agricol I0 lei

Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau


