
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
      PRIMAR

PR O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator şi carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

              Primarul 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 masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;
              - adresa nr. 1761/04.03.2015 a Consiliului Judetean Ialomita ;
               Examinând :
              - referatul nr.1232/28.05.2015 al  inspectorului agricol în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
               - expunerea de motive nr.1231/28.05.2015  a primarului comunei Cocora;
               - raportul de avizare nr.___/_________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-sociale, protecţia mediului şi turism;
               - raportul de avizare nr.____/________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, propune consiliului local spre aprobare, următorul,

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R 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.

               INIŢIATOR PROIECT,
                       PRIMAR,
              Ing.Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                             Avizat pentru legalitate
                                                                                                                   Secretar comună,
                                                                                                                 Stanciu Constantin 

Nr.28
Astăzi ,02.06.2015



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1247/02.06.2015

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotarâre privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator 

 şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

 

Încheiat astăzi 02.06.2015
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind

transparenţadecizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnicălegislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor de eliberare atestatului

 de producator şi carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015,
 la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1331 din 05.06.2015

A V I Z
la proiectul de hotarâre privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator 

 şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 05.06.2015, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producător şi a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   VLAD  DOREL_________________________ 

Emis astazi, 05.06.2015
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1316 din 05.06.2015

A V I Z
la proiectul de hotarâre privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator 

 şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 05.06.2015 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producător şi a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 05.06.2015
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
              PRIMAR,
Nr.1231/28.05.2015

                                               
EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hotarâre privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator 
 şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

                          Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.176/04.03.2015 şi în 
conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, recuperarea sumelor cheltuite cu 
tipărirea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole se 
recuperează de la solicitanţi prin grija primarilor de comune, oraşe şi municipii prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative.
                         Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora spre aprobare, proiectul
de hotărâre privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producător şi a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015 în forma prezentată în proiect.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.1232/28.05.2015
                             

R E F E R A T
privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator 

 şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015

                            În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cheltuielile 
ocazionate cu tipărirea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor 
agricole se suportă de către solicitanţi.
                             În acest sens trebuie emisă o hotărâre a consiliului local pentru stabilirea acestor 
taxe.
                             Având în vedere suma pe care am plătit-o pentru achiziţionarea acestor imprimate 
şi în urma calculaţiei au rezultat următoarele sume pe care le propunem spre aprobare:
                             -taxa de eliberare a atestatului de producător din sectorul agricol  = 55 lei;
                             -taxa de eliberare a carnetului de comercializare a produselor
                                                                                din sectorul agricol                      =  25 lei;
                              În consecinţă propun Consiliului local spre aprobare sumele sus menţionate ca 
fiind taxe de eliberare a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol pentru anul 2015.

.

INSPECTOR,
VLAD  VASILICA

                     


