ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de producător,
a taxei de viză semestrială a acestora, precum şi a preţului
carnetului de comercializare a produselor agricole

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 63/CLM/2015, prin care se propune stabilirea taxei pentru eliberarea
atestatelor de producător, a taxei de viză semestrială a acestora, precum şi a
preţului carnetului de comercializare produselor agricole;
- raportul Serviciului Agricol, Sanitar-Veterinar, auditul Compartimentului
Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei patrimoniu şi activităţi economicofinanciare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art.5, alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
- prevederile art. 3, alin. (2) din Ordinul nr. 2.408 din 3 decembrie 2014
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol;
- În temeiul art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. (c), art.45, alin. (2), lit. c) şi
art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se stabilesc taxele pentru eliberarea atestatelor de producător, a
taxei de viză semestrială a acestora, precum şi a preţului carnetului de
comercializare produselor agricole după cum urmează:
- taxa de eliberare atestat de producător – 80 lei;
- taxă viză semestrială atestat de producător – 60 lei;
- preţ carnet comercializare produse agricole – 12,40 lei, inclusiv TVA.
-2-

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Compartimentului
Audit Public Intern şi persoanelor stabilite prin Dispoziţia nr. 151/2015, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Lambru Daniel

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 30 aprilie 2015
Nr. 72

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 30 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21
voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21
consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR –
Nr.63/CLM/2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de
producător şi a taxei de viză semestrială a acestora

Potrivit prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, atestatul de producător se
eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
Ordinul nr. 2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5,
alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol stabileşte că primarii eliberează atestate
de producător cu respectarea regimului de completare a acestora.
Atestatele de producător trebuie să cuprindă numele şi prenumele
titularului cu toate datele de identificare şi produsele agricole şi vegetale pentru
care se solicită emiterea atestatului de producător rezultate din culturi de câmp,
culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, sau toate
produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafaţa de teren
exploatată, respectiv efectivele de animale deţinute de titular.
Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la data emiterii
şi se vizează semestrial la cererea titularului.
În acest sens s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre, pentru a fi
dezbătut şi adoptat de către plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău, în
forma prezentată.

PRIMARUL
MUNICIPUILUI BUZĂU,
dr. ing. Constantin Boşcodeală

AVIZĂM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE :
Comisia pentru patrimoniu şi activităţi
economico-financiare
PRESEDINTE,
Fănică Bârlă

SECRETAR,
Constantin Ionescu

AUDITAT:
Georgeta Cristea

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ SERVICUL AGRICOL, SANITAR-VETERINARNr.63/CLM/2015

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de
producător şi a taxei de viză semestrială a acestora

Legea nr.145/2014 reglementează modul de desfăşurare a activităţilor
economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a
produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.
Potrivit legii, se vor elibera atestate de producător care reprezintă
documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în
sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de
producător agricol persoană fizică.
Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care
optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după
verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor
de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.408/2014 privind punerea în
aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul, Consiliul Local al
Municipiului Buzău va adopta o hotărâre prin care vor fi stabilite cuantumurile
taxei pentru eliberarea atestatelor de producător şi a taxei de viză semestrială a
acestora.

ŞEF SERVICIU,
ing.Vasile Toma

