
         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator şi carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

              Consiliul local al comunei Cocora , judeţul Ialomiţa
              Având în vedere :
              - prevederile art. 5 alin. (2) si art. 8 alin. (2) din Legea nr.145 / 2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;
              - adresa nr. 1761/04.03.2015 a Consiliului Judetean Ialomita ;
               Examinând :
              - referatul nr.1232/29.05.2015 al doamnei Vlad Vasilica – inspector agricol în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
               - expunerea de motive nr.1231/29.05.2015  a primarului comunei Cocora;
               - raportul de avizare nr.1331/05.06.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-sociale, protecţia mediului şi turism;
               - raportul de avizare nr.1316/05.06.2015 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) si art. 45 alin. (2) ,lit. c) ,art. 115 alin.(1)
 lit.,,b" din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                   Art.1. Se stabilesc taxele de eliberare a atestatului de producator şi carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015 , după cum urmează :
                          a). Taxa de eliberare a atestatului de producator din sectorul agricol = 55 lei ;
                          b). Taxa de eliberare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol = 25 lei .
                 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de inspectorul agricol si
referentul casier .
                  Art.3. Hotararea va fi comunicată inspectorului Vlad Vasilica , referentului casier Petcu 
Amina -Viorela, şi va fi adusă la cunoştinţă publică  prin grija  secretarului comunei.

               PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                       DRAGOSIN AUREL
                                                                                                                  Contrasemnează ,
                                                                                                                   Secretar comună,
                                                                                                                 Stanciu Constantin 
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