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HOTĂRÂREA  46 
privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și 

pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 
 

             Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.05.2015 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei Crucea; 

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Avizul comisiei de specialitate juridica,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 

• Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protecţia 

mediului şi turism; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei 

In conformitate cu : 
•  prevederilor art.5 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 

• In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1 – Pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol, solicitantul acestuia va 

plătit suma de 4,00 lei. 

  Art.2. – Pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, 

solicitantul acestuia va plăti suma de 13,00 lei.  

Art.3. – Solicitanţii documentelor arătate la art.1 și 2 vor plăti aceste sume la casieria Primăriei 

comunei Crucea  vor depune chitanţele la documentaţia necesară eliberării acestora.  

Art.4. - Primarul comunei Crucea dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 

prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentul agricol si compartimentul  contabilitate. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă 
şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 

 
 
 

Crucea 28.05.2015 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  Contrasemneaza,       

                                                                                                                         SECRETAR                                                                                                         

  Iosif DOBRIN                                                                                            Reveicuţa GURGU    
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și 

pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

 

 

  Vă facem cunoscut că în Monitorul Oficial al României nr.794/31.10.2014 a fost publicată Legea 
nr.145 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu aplicare 
din 3 noiembrie 2014.  

Capitolul II din lege, reglementează ”Procedura de obţinere a atestatului de producător”.  
Art.5 alin.(2) prevede că: ”Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul 

agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele 
cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru 
eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor 
executive.”  

De asemenea, Capitolul III din lege, reglementează ” Regimul de întocmire, de eliberare şi de 
utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol”.              Art.8, alin. (2) 
prevede că: ”Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 
agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului 
Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, 
municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru 
eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor 
executive.”  

Un Carnet cu atestate de producător a produselor din sectorul agricol (bloc a 100 file) a fost 
cumpărat de la Consiliul județean Constanta cu suma de 359,60 lei cu TVA iar 1 Carnet de 
comercializare a produselor din sectorul agricol (carnet a 126 file) a fost cumpărat cu suma de 12,40 lei 
cu TVA. 

Total/solicitant = 359,60 lei/100 + 12,40 lei=3,5960 + 12,40=15,9960, aproximativ egal 16,00 
lei. Propun ca un atestat de producător din sectorul agricol să fie plătit cu suma de 4,00 lei care va fi 
achitată de solicitantul pentru eliberarea acestuia. De asemenea, propun ca pentru eliberarea unui carnet 
de comercializare a produselor din sectorul agricol să fie plătit cu suma de 13,00 lei care va fi achitată de 
solicitantul pentru eliberarea acestuia. În acest sens, propun un proiect de hotărâre privind stabilirea 
sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet 
de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 
 
 
                                                     PRIMAR, 
                                            GHEORGHE FRIGIOI   
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol 

și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

 

 Potrivit art.44 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu pot fi 
dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului propriu al primarului. 

 În Monitorul Oficial nr.794/31.10.2014 a fost publicată Legea nr.145 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Capitolul II din lege, reglementează 
”Procedura de obţinere a atestatului de producător”. 

 Art.5 alin.(2) prevede că: ”Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul 
agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele 
cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru 
eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor 
executive.” 

 De asemenea, Capitolul III din lege, reglementează ” Regimul de întocmire, de eliberare şi de 
utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol”.  

Art.8, alin. (2) prevede că: ”Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a 
produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul 
local al municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor 
comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de 
solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea 
autorităţilor executive.”  

Un Carnet cu atestate de producător a produselor din sectorul agricol (bloc a 100 file) a fost 
cumpărat de la Consiliul Județean Constanta cu suma de 359,60 lei cu TVA iar 1 Carnet de 
comercializare a produselor din sectorul agricol (carnet a 126 file) a fost cumpărat cu suma de 12,40 lei 
cu TVA 

 În acest sens, se va propune un proiect de hotărâre privind stabilirea sumelor pentru eliberarea 
unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a 
produselor din sectorul agricol. 

 
  
 
 
              INSPECTOR, 
 
    GHEORGHE DUMITRU 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare, protectia 

mediului si turism   

 

 

 
RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind stabilirea sumelor pentru 

eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui 

carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

 

 
              Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico -

financiare  protectia mediului si turism  intrunita in sedinta  de indata 27.05.2015, a luat 
in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 
- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar 

a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau 
propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 
continutul prezentate spre analiza. 

 
 
 
 
Presedinte, 
Sandu Gheorghe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate juridical si de disciplina, urbanism si amenajarea 

teritoriului 

 
 
 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind stabilirea sumelor pentru 

eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui 

carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

 

 

 
              Comisia de specialitate intrunita in sedinta  din   27.05.2015, a luat in 

discutie proiectul de hotarare prezentat. 
 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar 
a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau 
propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul 
prezentate spre analiza. 

 
 
 
Presedinte, 

             Moise Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


