ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA
HOT ĂRÂ RE
privind modificarea taxei pentru eliberarea atestatelor de producător și a
carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 28
iunie 2019,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ileana înregistrat cu nr.
2440/28.05.2019 precum și expunerea de motive la acesta
- Raportul nr. 2433/27.05.2019 întocmit de către persoana responsabilă cu
aplicarea legii 165/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consililui Local Ileana
înregistrat cu nr. 2829/25.06.2019
- Prevederile art. 5, alin. (2) din legea 165/2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol cu modificările și
completările ulterioare
- hotărârea Consiliului local nr. 17/29.03.2019 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal nr. 2921/28.06.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local al comunei Ileana din data de 28.06.2019
- Dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (4), lit. c) din legea din legea 215/2001,
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 45 (1) si 115 (1), lit. b) din legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se modifică taxa pentru eliberarea atestatului de producător și se
stabilește la valoarea de 4 lei.
Art. 2. Se modifică taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare și se
stabilește la valoarea de 24 lei.
Art. 3. Se modifică taxa pentru viza anuală a carnetului de comercializare și se
stabilește la valoarea de 50 lei.
Art. 4. Începând cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător
prevederile art. 4 alin. (1) Capitolul IV din hotărârea Consiliului local nr. 20 din
24.04.2019 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul
2019 cu indicele de inflație precum și prevederile art. 4 alin. (1) Capitolul IV din
hotărârea Consiliului local nr. 21 din 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2020 la nivelul Comunei Ileana județul Călărași.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana
responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 145/2014 și Compartimentul Taxe și
impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ileana.
Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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