
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Cap.VI, lit."B", pct.4 din Anexa nr.l

laH.C.L. nr.l50/18 decembrie 2014

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.63.598/18 februarie 2015 a d-lui consilier Enache

Dragomir, prin care propune modificarea $i completarea Cap.VI, lit."B", pct.4 din Anexa
nr.l la H.C.L. nr.l50/18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul2015;

- raportul de specialitate promovat de Direc{ia economica;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman{e, programe finantare europeana, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
In temeiul art.5, alin.(2) si art.8, alin.(2) din Legea nr.l45/2014 pentru stabilirea unor

masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
Avand in vedere prevederile art.l din Ordinul nr.l.846/2014 al Ministrului

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
Vazand adresa nr.l.940/2 februarie 2015 a Consiliului Judetean Prahova;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."c" si art.ll5, alin.(l),

lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica

locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea $i completarea Cap.VI, lit."B", pct.4 din Anexa
nr.l la H.C.L. nr.l50/18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2015, care va avea urmatorul continut:

"Cap.VI - Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de
construire si a altor avize

B. Taxe conform art.268, Legea nr.571/2003

4. Pentru eliberarea atestatului de producator - 2,90 lei (plus TVA);
Pentru eliberarea carnetului de comercializare - 10 lei (plus TVA)".

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude$ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Serviciuluiadministratiepublicalocala, agricol.

Pre$edinte de $edintaf^J ^x^V Contrasemneaza,
Consilier, / ̂ /' /^^V>X Secretar,

d-na Clinciu Monica Ktzs^^^^ J >I jr. Moldoveanu Paul

Campina, 26 februan5 !̂̂ ^c,v'̂ /
^^^^t_^_^^^^^^

Cod FP-06-01,ver.l



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.63.598/18 februarie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Enache Dragomir - consilier local al municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura, in conformitate cu
prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale,
republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i
Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind modificarea sj
completarea Cap.VI, lit."B", pct.4 din Anexa nr.l la H.C.L. nr.l50/
18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2015.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza publicarea in Monitorul
Oficial a Legii nr.l45/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei
produselor din sectorul agricol si a Ordinului nr.l.846/2014 al Ministrului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, acte normative care reglementeaza modul de
desfasurare a activitatilor economice, de valorificare de catre producatorii agricoli,
persoane fizice, a produselor agricole proprii si de exercitare a comertului cu aceste
produse.

Actele normative mai sus mentionate stabilesc ca si termen de punere in
aplicare 180 de zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial.

Prin adresa nr.l.940/2 februarie 2015, Consiliul Judetean Prahova ne
comunica preUil atestatelor de producator si respectiv a carnetelor de
comercializare a produselor din sectorul agricol, in baza careia a fost stabilit
pretul^ucata, pret platit initial din bugetul local, urmand, ca ulterior sa fle
recuperat din sumele achitate de solicitanti, la eliberarea acestora.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.5, alin.(2) si art.8, alin.(2) din Legea nr.l45/2014 pentru

stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
- prevederile art.l din Ordinul nr.l.846/2014 al Ministrului Agriculturii si

Dezvoltarii Rurale;
- adresa nr.l.940/2 februarie 2015 a Consiliului Judetean Prahova;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."c", art.45, alin.(2), lit."c" si

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata.

CONSILIER,
Enache Dragomir

edit.I.G. _ ^^
CodFP-06-02,ver.l
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