
 

 
HOTĂRÂREA  

NR  29 DIN  28 MAI 2015  

privind modificarea Hotărârii nr. 1/2013 privind aprobarea impozitelor  

si taxelor locale  

 

 Consiliul Local al Comunei POMIRLA , judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28 

MAI  2015, 

analizand referatul de sprobare al primarului comunei Pomirla , judetul Botosani, raportul de 

specialitate al compartimentului financiar-contabil, precum si raportul de avizare al comisiei pentru 

activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, privind modificarea 

Hotărârii nr. 1/2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale  

 în conformitate cu : 

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-           prevederile Ordonanţei nr. 92 din 24 decembrie 2003  privind Codul de procedura fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

-  prevederile   Hotărârii nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieț ii 

produselor din sectorul agricol; 

- Ordinul comun nr. 1846/2408/2014 emis de Ministerul Agriculturii ș i 

Dezvoltării Rurale ș i Ministerul Dezvotării ș i Administraț iei Publice pentru punerea în 

plicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieț ii produselor din sectorul agricol; 

- Ordinul comun nr. 20/208/2015 emis de Ministerul Agriculturii ș i Dezvoltării 

Rurale ș i Ministerul Dezvotării ș i Administraț iei Publice pentru punerea în plicare a 

prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieț ii produselor din sectorul agricol 

 luand in considerare prevederile art. 20, lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

 inbaza art. 36, alin. (2), lit. b) şialin. (4), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 in temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
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Art. 1. -   Se modifică prevederile  Anexei nr.1 din capitolul  „ TAXA PENTRU 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR  ŞI A AUTORIZAŢIILOR” din cadrul Hotărârii 

Consiliului local al Comunei  Pomirla , nr. 1/2013, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale   ș i va 

avea următorul conț inut: 

 

                 „5.4. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este 40  de lei(in aceasta suma este inclusa 

si prima viza semestriala  ), viza semestriala a atestatului de producător este de 20 de lei, iar taxa pentru 

eliberarea carnetului de comercializare este de 20 de lei”. 

 

. ART.2-  Prinintermediulsecretaruluicomunei, se comunicăîn mod 
obligatoriu, întermenulprevăzut de lege, prezentahotărâre, 
PrimaruluiComuneiPomirla, PrefectuluiJudeţuluiBotosani,  şi se aduce 
la cunoştinţăpublicăprinafisarea la sediulprimariei 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA, 

                      Consilier,                                          SECRETAR, 

                           RODICA PUSCASU                            CORINA CHELARIU  

 

 
 


