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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 143/17.12.2014 pentru 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2015 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de 21.05.2015 

        Analizand necesitatea stabilirii unor taxe locale pentru punerea in aplicare a masurilor de reglementare a 

pietei produselor din sectorul agricol; 

         Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; ale H.G.nr.44/2004 Normele metodologice de aplicare a titlului IX din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; ale art.5 alin.(2) si art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabirea 

unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; ale Ordinului nr.1846/2408/2014 privind 

punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; ale Ordinului nr.20/208/2014 privind punerea in aplicare a 

prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 

din sectorul agricol; 

          Vǎzând Raportul de specialitate nr. 18829 /18.05.2015 întocmit  de Biroul Fond Funciar, Registru Agricol, 

Cadastru si Avizele Comisiilor de specialitate şi amendamentul propus de catre D-nul consilier Onaca Ion 

Daniel; 

        În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c); art. 43 alin. (1); art. 45 alin. (2) lit. c); 

art. 61 alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) si art. 117 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificările si completarile ulterioare si ale art. 43, art. 47 alin. (1) din O.G. nr. 35 din 

2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art.1. Se modifica si se completează Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.143/17.12.2015 pentru 

stabilirea impozitelor si taxelor locale anul 2015, in sensul eliminarii din Anexa nr.1, Cap. V - Taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, respectiv taxele prevazute la  Art.268 alin(4)  “Taxa pentru 

eliberarea certificatului de producator” și completării Anexei nr.1, Cap. V - Taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor si autorizatiilor cu următoarele taxe: 

            - Taxa pentru eliberarea Atestatului de producator si viza semestriala a acestuia 70 lei 

            - Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 26 lei 

     Art.2. Prezenta hotărârea va intra în vigoare începând cu 01.06.2015. 

     Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 143 din 17.12.2015 rămân neschimbate. 

     Art. 4. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT 

                       CONSILIER   LOCAL                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

                RUGACS CAROL LUDOVIC                                          C.J.  GORAN ADRIANA 

 
Redactat: 5  ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  15 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Biroul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
 

 
 


