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H O T Ă R Â R E 
- privind instituirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol şi a 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,  
percepute în anul 2015  

 
 

Văzând: 
- referatul nr. 1936/16.06.2015, prin care primarul comunei Tinosu propune 
instituirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol şi a carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul agricol, percepute în anul 2015; 
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
1985/19.06.2015; 
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local;   
- avizul comisiei pentru activități juridice şi disciplină, muncă şi protecție socială, 
protecție copii, tineret şi sport; 
 În conformitate cu dispoziţiile: 
- 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; 
- art. 30 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificarile şi completările ulterioare; 
- art. 281 alin. (1) – (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 45 din 
Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art. 1. Aprobă instituirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător 
agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, 
percepute în anul 2015, în următoarele cuantumuri: 

a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 4 lei; 
b) taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol – 13 lei. 
Art. 2. Începând cu anul fiscal 2016, cuantumul taxelor percepute pentru 

eliberarea atestatului de producător şi a cernetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol urmează a se aproba prin hotărâre anuală de aprobare a 
impozitelor şi taxelor locale. 

Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către 
ordonatorul principal de credite împreună cu compartimentul impozite şi taxe 



aparţinând Biroului financiar – cotabilitate, taxe şi impozite, resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu. 

 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
CONSTANTIN NICUŞOR-IONUŢ      

                                    
CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETAR 
COSTACHE MIRELA  

Tinosu, 25.06.2015.                                                      
Nr……….. 
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AVIZ 
- asupra proiectului de hotărâre privind instituirea taxelor pentru eliberarea 

atestatului de producător agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, percepute în anul 2015 

 
 

 
Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 

proiectul de hotărâre privind instituirea taxelor pentru eliberarea atestatului de 
producător agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol, percepute în anul 2015, am constatat următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor 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, costurile generate de tiparirea atestatului de producator din sectorul agricol, 
precum şi costurile generate de tiparirea carnetelor de comercializare a produselor 
din sectorul agricol se suporta de catre consiliile judetene/Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija 
primarilor din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite 
prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive. 

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din 
Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
Nr. 1936/16.06.2015.  

REFERAT 

 
 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de Hotărâre privind instituirea 
taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol şi a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, percepute în anul 2015.” 
 În baza Legii nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele:  
 Prin Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul agricol a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 
661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, certificate 
pentru a căror eliberare se percepea o taxa în conformitate cu Codul Fiscal şi 
Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 23/15.05.2014 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2015. 

 Noul act normativ reglementează modul de desfăşurare a activităţilor 
economice de valorificare de catre producatorii agricoli, persoane fizice, a 
produselor agricole proprii si de exercitare a comerţului cu aceste produse, fiind 
stabilite totodată şi noile documente pe care aceştia trebuie să le deţină ca dovadă a 
activităţilor desfăşurate: atestatul de producător şi carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol. 

Atestatul de producator este documentul eliberat persoanei fizice care 
desfasoara activitate economica in sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, 
si care atesta calitatea de producator agricol persoana fizica. 

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă 
documentul utilizat de persoana fizica care detine atestat de producator, precum si 
de sotul/sotia, rudele/afinii de gradul I, dupa caz, pentru exercitarea actului de 
comert cu ridicata sau comert cu amanuntul a produselor agricole obtinute in 
ferma/gospodaria proprie. 

Ambele documente se eliberează de către primării. Potrivit art. 5 alin. (2) şi 
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014, costurile generate de tiparirea atestatului de 
producator din sectorul agricol, precum şi costurile generate de tiparirea carnetelor 
de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta de catre consiliile 
judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de 
acestea se recupereaza prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanti pentru 
eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la 
propunerea autoritatilor executive. 

Prin adresa nr. 5091/19.03.2015 Consiliul Judeţean Prahova ne-a comunicat 
costurile de tipărire ale documentelor mai sus menţionate: 3,60 lei cu TVA/filă 
atestat de producător şi 12,40 lei cu TVA/carnet de comercializare produse din 
sectorul agricol. 



Faţă de cele mai sus expuse propun instituirea taxelor percepute pentru 
eliberarea atestatului de producător agricol şi a carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol, percepute în anul 2015, în următoarele cuantumuri: 

a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 4 lei; 
b) taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol – 13 lei. 
În speranţa aprobării proiectului de hotărâre mai sus menţionat, vă 

mulţumesc anticipat ! 
 
 
 
 

                                     PRIMAR, 
                                                          Andrei Iulian-Gabriel 
 
 
 
 
 
 

 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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Nr. 1985/19.05.2015. 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

  Subsemnata Naie Elena, consilier superior în cadrul compartimentului 
agricol şi cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Tinosu, 
analizând Proiectul de Hotărâre privind instituirea taxelor pentru eliberarea 
atestatului de producător agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, percepute în anul 2015, am constatat următoarele: 
 Prin abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de 
eliberare a certificatelor de producător, taxa de eliberare a respectivelor documente, 
aprobată în conformitate cu Codul Fiscal şi Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 
23/15.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, nu 
se mai percepe. 
 În prezent este în vigoare Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol care instituie noi 
documente pe care producătorii agricoli trebuie să le deţină ca dovadă a 
activităţilor desfăşurate: atestatul de producător şi carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol. 
 Cele două formulare cu regim special au fost tipărite prin grija Consiliului 
Judeţean Prahova, costurile generate de tipărire fiind suportate de la bugetul local. 

Potrivit art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014, costurile 
generate de tiparirea atestatului de producator din sectorul agricol, precum şi 
costurile generate de tiparirea carnetelor de comercializare a produselor din 
sectorul agricol se recupereaza prin grija primarilor din sumele achitate de 
solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative, la propunerea autoritatilor executive. 

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe 
care îl avizez favorabil. 
 
 
                          

CONSILIER, 
Naie Elena 
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