
JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI 

 

 HOTARARE 

privind  modificarea  Hotararii Consiliului Local  nr. 48/12.12.2014 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale aplicabile începand cu  anul fiscal 2015 si aprobarea taxei  pentru eliberarea  carnetului 

de comercializare  a produselor  din sectorul agricol 

 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand in 

vedere: 

 - expunerea de motive a primarului comunei Gaujani inregistrata la nr. 1621/29.04.2015; 

 - referatul secretarului comunei Gaujani, nr. 1620/29.04.2015;  

 - prevederile art.8 alin 2 din Legea nr. 145/2014  pentru stabilirea unor masuri  de reglementare  

a pietei produselor din sectorul agricol; 

 -prevederile  Legii  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

 -procesul verbal de afisare  conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala in 

administratia publica; 

 -prevederile HCL nr.  48/12.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile 

începand cu  anul fiscal 2015 

-raportul comisiei  economice, pentru dezvoltare regionala, integrare europeana,  

amenajarea teritoriului, urbanism, investitii; 

 -raportul comisiei juridice  si de aparare a ordinii  publice; 

 -raportul comisiei pentru invatamant, sanatate , cultura, protectie  sociala; 

-prevederile art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificată şi completată; 

 

 In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

 

HOTARASTE 

 

 Art.1. Anexa  4, capitolul V- “Taxa pentru  eliberarea  certificatelor, avizelor si autorizatiilor “ 

prevazuta de art. 268 alin 4 din codul fiscal , din Hotararea  Consiliului Local  nr. 48/12.12.2014 

privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale  incepand cu anul fiscal  2015, se modifica si va avea 

urmatorul continut.: 

“ Taxa pentru eliberarea atestatului de producator - 80 lei”   

 Art.2. Se aproba taxa peeceputa  pentru eliberarea  carnetului de comercializare  a produselor 

din sectorul agricol  in cuantum de 13,00 lei/carnet.   

Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta Institutiei Prefectului – judetul Giurgiu in vederea 

exercitarii  controlului cu privire la legalitate,   compartimentelor  Contabilitate si Registrul Agricol    

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Gaujani si va fi afişată la sediul primăriei 

şi pe site-ul www.primariagaujani.ro. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

Stela ANGHEL 

               

                                                      Contrasemneaza 

                         Secretar 

          

                             Ioana Doina GRAMA 

Gaujani, 30.04.2015 
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http://www.primariagaujani.ro/

