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617160 - DOLJE$TI, Tellfax 0233/780.514,0233/780756; 023317 80757
adresa de internet: www.pnimariadoljesti.ro; e-rnail: primcomdoljesti@vahoo.corn

HOT.ANAREA
Br. 75 din 15 noiennbrie 2015
privind staErilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de produc5tor, respectiv
pentru eliberarea carnetutui de comercializare a produselor din sectorul agricoi
Consiliul locai al comunei Doljeqti, judelui Neaml;
Examindnd referatui nr.10551 din 06.11.2015 intocrnit de Comparlimentul
registru agricotr, cadastru,fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei DoljeEti, care propune rnodificarea taxelor pentru eliberarea
atestatului de producitor. respectiv pentru eliberarea carnetului de cornercializare a
produselor din sectorul agricol;
Ydzdnd avizul favorabil al comisiei pentru agricuiturS, activitEli economicofinanciare, amenajarea teritoriutrui, urbanism, proteclie mediu qi turism;
3n temeiul art. 38, alineatul (2), iitera ,,d" $i ale art" 46, ahnexul (3) din Legea
administra{iei pubtrice iocale nr. 215 12001;

HOTARA$TE:
incep6nd cu data de 01.11.2015, taxele pentru eliberarea atestatului de
producitor, respectiv pentru eliberarea caixletului de comercializare a produselor ciin
sectarul agricol se stabiiesc astfel:
- atestatuE de producdtor - 10 tei;
- carnetul de comencializare - 20 lei.

Art.I.

Art.2. Abrogi paragraf.il ,,Taxa pentru eliberarea certificatuiui de producStor
TAXA PENTRU ELIBER'AREA
este de 67 lei" din CAPITOLUL V
CERTiFICATELOR, AVIZELOR $r A AUTCzuZATIII-CR Cin anexa nr.1 a
HotdrArii Consiliului local nr.9i 120\4 privind niveluritre valorilor impozabile,
impozitelor Ei taxelor locale qi alte taxe asimilate acestora, precum qi amenzile
aplicabile in anul lirscal 2015.

Art. 3. Secretarul cornunei va comunica autorit6iilor qi persoaneior interesate
prezenta hot6rAre qi o va aduce la cunoqtinla locuitoriior, prin af-rqare in fiecare
lclcalitate.
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{xrn on $norNTA,

CONTR.,{SEMNEAZA
Secretar ,
CSJOCAR.U M{HAELA
{rM/a M
I

Notl: l. Consilieri prezenli l5 din totalul ds l5 consiiieri lc lormeazi oonsiliul
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Prezenta hoi5r6re a fbst aprobala cu i 5 vottrr'i pentr'u.
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