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i Corod, in catitatea sa de iniliator,
inregistrat

-contabil,impozite gi taxe locale nr.

iuljudetului Galati cu privire la prelurile
2019 comunicate de S.C. tmprimeria -

gi

'

.12.2017,,

ialitate ale Consiliului Local Corod.
revederile

;o?r;il

4 pentru stabitirea

din Legea administraliei publice loca,le

letdrile ulterioare;

nr.

) 9i atin. (2)]i! c) 9i cetor ate art. 115 atin. (1)
nr. 21512001, republicatd, cu modificdr.ile'sr
HOTARASTE:

Art' 1' (1) se modificd si se completeazd
cuantumul taxelor pentru eliberarea
de producdtor, respectiv p"ritru -"tin"r"r",
carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol '
atestatului

;

(2) art' 475 alin'(2) privind taxele pentru
eliberarea atestatului de producdtor,
respectiv pentru eliberarea carnetului
ou .or"i.i"ri=r. , produselor din sectorul
agricol
cuprinse Tn anexa nr' 1 la HCL
nr' 73 din zl.lz.iolipentru stabilirea
impozitelor
si
taxelor locale apricabire in anur fiscar
2o1g ,r" rooiii.d,dupd cum urmeazd:
-Taxa pentru eriberarea atestaturui
de produ.atoi-erie de 25 rei;
-Taxa pentru eliberarea carnetului
de comerci.ii.ri.'a produseior din
sectorur agricor este
de 25
lei.

Art'2 ' - Prezenta hotarare va fi
dusa la indeplinire de primarul comunei
corod,
judetul Galati prin Biroul
Financiar-contabil,impozite si taxe locale
9i compartimentu
Registru agricol,fond_ funciar.

Art'3'- (1) Prezenta hotarare se comunica
Prefecturuijudetului Galati in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate
si se aduce la cunostinta publica prin grrja
secretarului comunei Corod

(2) Aducerea la cunostinta publica
se face prin afisare la sediul primariei
comunei corod gi prin pubricarea pe site-ur
comunei
corod.
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REFERAT DE APROBARE/NOTA DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotdrAre privinrl modificarea si completarea taxelor pentru eliberarea
atestatului de producdtor, resperctiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol erprobate prin H,c.L. nr. 73din 21.12.2o17pentru stabilirea
impozitelor si taxelor locale aplircabile in anul fiscal 2o1B

Am initiat acest proiect de hotarare in conformitate cu prevederile art 36,alin.6 lit.a, pct.8
din Legea nr.2151200'1, privind administratia publica locala , republicatain2OOT, modificata
si completata ulterior.
Potrivit LEGII nr. 170 din 14 iulie 2017 privind modificarea Legii nt 1t15l2O14 pentru
stabilirea unor mdsuri de reglententare a pielei produselor Oln iectorgt agricot se modifica
Atestatul de producdtor care are valabilitate 5 ani de la data emiterii si conline o fild
distinctd pentru fiecare an,Se completeazd anual cu datele din registrul agiicol se
9i
vizeazd de primarul comunei.
Carnetul de comercializare a prrcduselor din sectorul agricol este valabil 5 ani gi se
elibereazd la cerereTsolicitantului dupd verificarea existenlei atestatului de producdtor gi
dupi verificarea faptica Tn teren a existenlei produsului/produselor supus/supuse
comercializarii"
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol con(ine 5 file, cAte una
pentru fiecare an de valabilitate
Prin adresa nr.719/09,01 .2018 transmisa de Consiliuljudetului Galati cu privire la
preturile gi caracteristicile care sie aplicd incepdnd cu O1 .01.2018 comunicate de S.C.
lmprimeria Nationald S.A. Bucuregti prin adresa F116410104.12.2017,rezulld cd pretul
atestatului de producator fara T\r/A este de 16 lei iar pretul carnetului de comercializare
este deasemenea de 16 lei fara TVA.
In aceste conditii se impune rnodificarea si completarea HCL nr. 73din
21.12.2017pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018
cu privire la art. 475 alin.(2) privind taxele pentru eliberarea atestatului de producitor,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor
torul
agricol,astfel incat sa acoperim integral costurile acestora de minimum ei fiecare.
Fata de cele de mai sus,propun aprobarea hotardrii in forma prezentatd.
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Raport de specialitate
La proiectul de hotdrdre privind modificarea si completarea taxelor pentru eliberarea atestatului
de producitor, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol aprobate prin H.C.L. nr. 7'3din 21.12.2017pentru stabilirea irnpozitelor si taxelor locale
aplicabile in anul fiscal 2018
Initiatorul, Dl Primar CArjer"r Vasile, prezinti un proiect de hotdrAre oportun, temeinic si legal
in conformitate cu prevederile art 36,alin.6 lit.a, pct.8 din Legea nr.215/2QOl, privind administratia
publica locala, republicata in 2007, modificata si completata ulterior.

Potrivit LEGII nr. 17A dinr 14 iulie 2017 privind modificarea Leoii nr. 14512014 pentru
stabilirea unor misuri de reglemerrtare a pietei produselor din sectorul agricol se modifica Atestatul
de producdtor care are valabilitate 5 ani de la data emiterii si contine o fild distinctd pentru fiecare
an.Se completeazi anual cu datelel din registrul agricol gi se vizeazi de primarul comunei.
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani gi se elibereazd la
cerere solicitantului dupd verificarela existentei atestatului de producitor gi dupd verificarea faptici
in teren a existenfei produsului/prod uselor supusisupuse comercializdrii.
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol con[ine 5 file, cAte una pentru
fiecare an de valabilitate.
Prin adresa nr.719i09.01.2018 llransmisa de Consiliul judetului Galati cu privire la pre[urile gi
caracteristicile care se aplicd incerpAnd cu 01 .01.2018 comunicate de S.C. lmprimeria Nationali
S.A. Bucuregti prin adresa F1164111104.12.2017,rezultd ci pretul atestatului de producator fara TVA
este de 16 lei iar pretul carnetului cle comercializare este deasemenea de 16 lei fara TVA.
Avand in vedere faptul ca atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor
din sectorul agricol se elibereaza pe o durata de 5 ani, consider necesar stabilirea unui pret de 50
lei care sa acopere cheltuielile estirnate a se realiza pe parcursul celor 5 ani de la emitere
ln aceste conditii se impune modificarea si completarea HCL nr. 73din 21.12.2017pentru
stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018 cu privire la art. 475 alin.(2)
privind taxele pentru eliberarea aterstatului de producdtor, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol,astfel incat sa acoperim integral costurile acestora
de 25 leifiecare.
Fata de cele de mai sus,este de competenta Consiliului Local sa aprobe hotirirea in forma
.

prezentatS.
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COMISIA DE SPECTALTTATE Nr..l
PENTRU AGRICU LTU RA,ACTIVITATI
ECONOMICO-FINANCIARE, PROTECTIE MEDIU SI
TURISM

RAPORT DE AVIZARE
Din 23.01 .2018
In conformitate cu prevederire arr.44 si art.54,alin.4 si 5 din Legea
nr.21512001 privind administralia publicd locald,republicati in 2007,moJificata
9i
completatd ,comisia de specialitate nr.1 s-a intrunit in gedintd pentru a analiza
proiecte de hotarAre ce urmeaza a fi supuse dezbateriiconsiliului local.
Documentatia depusi pentru analizd gi avizare cuprinde:

Proiectul de hotdrAre privind mordificarea si completarea taxelor pentru eliberarea
atestatului de producdtor, respec;tiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol aprobate prin H.C.L. nr. 73din 21.1Z.2117pentru
stabilirea impozitelor si taxelor loc;ale aplicabile in anul fiscal 2019.
In urma dezbaterilor avuter comisia de specialitate nr.1 a hotdr6t cu 5 voturi
,,pentru"

Avizeaza favorabil proiectul de hotdrAre in

Tenie Dumitru
Lupagc Maricel
Jugui Alexandru
Masgras Cornel
Boghifoiu Alisa-Ad riana

-pregedinte
-membru
-membru
-membru
-secretar

propusa.

