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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxelor încasate la nivelul comunei Domneşti pentru eliberarea 
atestatului de producător şi a carnetelor de comercializare, începând cu anul 2015 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 

 
Având în vedere: 

• expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• referatul Compartimentului Registru agricol; 
• raportul de specialitate al Biroului Impunere si Incasare Taxe si Impozite Locale; 
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 
• prevederile art. 282  alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• prevederile art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1  Se stabilesc urmatoarele taxe privind eliberarea atestatului de producator si 
carnetului de comercializare, ce se vor aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei 
hotarari, astfel: 

− Taxa eliberare atestat de producator                                                    80 lei; 
− Taxa eliberare carnet de comercializare a produselor agricole           20 lei. 

 
Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 

Domnești prin aparatul de specialitate. 
 
Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija 

secretarului comunei Domnești. 
 

 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                   
 

                                                                                                          Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                      /Secretar,   
                                                                                                                  Zanfir Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
 

Având în vedere modificarile legislative cu privire la eliberarea atestatului 
de producător şi a carnetelor de comercializare precum si a modului de 
desfasurare a acestei activitati, in speta prevederile Legii nr. 145/21.10.2014 
privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol, publicată în Monitorul Oficial nr. 794 din 31 octombrie 2014, precum si 
referatul întocmit de Compartimentul Registru Agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Domneşti, costurile generate de tiparire a 
atestatului de producator din sectorul agricol, se suporta de Consiliile Judetene, 
iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor din sumele 
achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, drept pentru care supun spre 
apobare Consiliului Local al Comunei Domneşti, stabilirea taxelor incasate la 
nivelul Comunei Domneşti, privind eliberarea atestatului de producător şi 
a carnetelor de comercializare, începând cu anul 2015. 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
BOŞCU NINEL CONSTANTIN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Având în vedere: 

− referatul întocmit de Compartimentul Registrul Agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domneşti; 

− expunerea de motive întocmită de Primarul Comunei Domneşti, in 
calitate de inţiator; 

− dispoziţiile art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

− prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile art. 30 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 273/2003 
privind finaţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare. 

In conformitate cu Legea nr. 145/21.10.2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 794 din 31 octombrie 2014; 

În baza dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, faţă de considerentele expuse anterior, Biroul Impunere si Incasare 
Taxe si Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Domneşti, avizează favorabil Proiectul de Hotărâre privind stabilirea 
taxelor incasate la nivelul Comunei Domnesti, privind eliberarea atestatului de 
producător şi a carnetelor de comercializare, începând cu anul 2015, proiect ce 
îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobat. 

 
 

 
               Sef serviciu ,                                       Sef Birou Impunere si Incasare 
  Administratie Publica, Arhiva                                  Taxe si Impozite Locale                                 
  Asistenta sociala, Resurse umane,                                                         
              Registru Agricol 
 
             ZANFIR MARIA                                                   ION MARINELA         
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REFERAT 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 145 din 21 
octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial nr. 794 din 31 
octombrie 2014: 
  
„Art. 5 

(2)  Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul 
agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija 
prim ărilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, 
stabilite prin hotărâri ale autorit ăţilor deliberative, la propunerea 
autorit ăţilor executive.” 

 
Având în vedere cele invocate mai sus pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor Legii nr. 145 din 21 octombrie 2014, propun spre aprobare taxele 
ce se vor aplica începand cu anul 2015, pentru atestatul de producător si 
carnetul de comercializare. 

 
  
 
 

Compartiment Registru Agricol, 
Referent asistent 

NETCU GEORGETA FLORENŢA 
 

 


