
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MILOSESTI 

 

PROIECT  DE  HOTARARE  

privind  stabilirea  taxelor  de eliberare  a atestatului de producator  si  carnetului   de
comercializare  a produselor  din sectorul agricol  pentru anul 2015

Consiliul local  al comunei Milosesti , judetul  Ialomita 
Avand in vedere :
-         prevederile  art. 5 alin. (2)  si art. 8 alin. (2) din Legea  nr.145 / 2014  pentru 

stabilirea  unor masuri de reglementare  a pietei  produselor  din sectorul agricol ;
-   adresa nr. 1761/04.03.2015 a Consiliului Judetean Ialomita ;
-   adresa nr. F1/623/29.01.2015 a Imprimeriei Nationale ;
Examinand :
- referatul  doamnei  Ciobotaru Stela – inspector   agricol , nr. 758/13.03.2015;
- expunerea de motive a domnului primar nr.  ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ , nr.   ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr       ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.      ; 

In temeiul art.  36 alin. (2)  lit. b) , alin. (4)  lit. c)  si art.  45  alin. (2) ,lit. c) ,art. 115-(1), 
lit. b) din  Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica  locala, republicata in anul 2007 , cu 
modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A S T E : 

Art.1. Se stabilesc  taxele  de eliberare  a atestatului de producator  si  carnetului   de 
comercializare  a produselor  din sectorul agricol  pentru anul 2015 , dupa  cum urmeaza : 

1. Taxa  de  eliberare a atestatului de producator  din sectorul agricol = 50 lei ;
2. Taxa  de  eliberare  a carnetului  de comercializare  a produselor din sectorul 

agricol  = 20  lei .  
Art. 2.  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de  inspectorul  agricol  si 

inspectorul  casier .
Art.3. Hotararea va fi comunicata  inspectorului  Ciobotaru Stela , inspectorului Ciobotaru 

Horia  , casierului Băbău Constantin  si va fi afisata la sediul Primariei comunei Milosesti  si pe 
site-ul propriu prin grija secretarului comunei Milosesti. 

Initiator    ,
          Primar Chiţoiu Nelu              

                                        Secretar  comuna Jipa Eugenia 
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