
ROMÂNIA                         

JUDEŢUL SĂLAJ                                   

COMUNA CRASNA                                          

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.29. 
Din data de 08.04.2015. 

Privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.2/2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce 

aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna   

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului nr.2763/01.04.2015; 

-  raportul compartimentului de fond funciar nr.2764/01.04.2015; 

- avizul comisiei de specialitate nr.2765/01.05.2015; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi Taxe 

Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.(2) și art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

- prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.1846/2408/2014 privind 

punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

- prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.20/208/2015 privind 

punerea în aplicare a prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1. Se modifică Anexa nr.1 al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.2/2015 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea 

bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna, în sensul eliminării din Anexa nr.1 la 

H.C.L. nr.2/2015, CAPITOLUL V-Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor, a 

următorului alineat: 

Art.268 alin. (4)-Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător. 60 lei 

și completării acestei poziții cu următoarele două alineate: 

Taxa pentru eliberarea Atestatului de producător și viza semestrială  a acestuia 30 lei 

Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 30 lei/bloc 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 

- Compartiment impozite și taxe locale; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

   Ozsvath Ilona                                           Contrasemnează: 

                                           SECRETARUL  comunei,            

                                                                                  Lazar Veturia 

 


