ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
VICEPRIMAR
Nr. 41/05.03.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalității de recuperare a contravalorii imprimatelor “atestat de producător”
respectiv “carnet de comercializare” de la solicitanţi
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară
publică, la data de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.
______________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 3481/02.03.2020 al Compartimentului agricol, cadastru agricol din care
rezultă necesitatea aprobării modalității de recuperare a contravalorii imprimatelor “atestat de
producător” respectiv “carnet de comercializare” de la solicitanţi;
 raportul de specialitate ____________ nr. _______/_____________ al Serviciului ITL;
 avizele ____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş
 Hotărârea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş nr. 67/24.04.2019 privind indexarea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi amenzile aplicabile care vor
fi încasate începând cu anul fiscal 2020;
 Adresa nr. 4427DDB/VII/1A/4/21 februarie 2020 a Consiliului Judeţean Alba;
 Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
sectorul agricol, actualizată
În temeiul art. 129, alin. (4) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. c) şi art. 196, alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se aprobă modalitatea de recuperare a contravalorii unor imprimate de la solicitanți,
după cum urmează:
-

Atestat de producător valabil 7 ani de la data emiterii - 4 lei/buc.
Carnet de comercializare valabil 7 ani de ladata emiterii- 30 lei/buc.
Taxă specială pentru eliberare- 84 lei/buc.

(2) Taxele aprobate la alin. (1) se vor achita de către solicitanții documentelor în cauză,
la casieria Primăriei orașului Ocna Mureș, cu ocazia depunerii cererii de eliberare.
Art. 2. Cuantumul taxelor speciale echivalente ale actelor de la art. 1, așa cum au fost aprobate
prin anexa la Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 67/24.04.2019 se actualizează în
mod corespunzător.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul agricol, cadastru agricol;
- Serviciul ITL;
Ocna Mureş, 05.03.2020
INIŢIATOR,
VICEPRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
PAVEL GLIGOR PODARIU
PANDOR

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat ___________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136
alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136
alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea
comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________
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