R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 33 din 31.03.2015

-

aprobarea modificării pct. B3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 85/18.12.2014 a Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2015;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunsocând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 85/18.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Vama Buzăului;
Cunoscând prevederile art. 27, art. 36 al. (2), lit. b, şi al. 4, lit. “c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol şi prevederile Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. ,,b’’ şi cel al art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea pct. B3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 85/18.12.2014 a Consiliului Local
al comunei Vama Buzăului, care va avea următorul cuprins:
,,B3). Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este de 50 lei, inclusiv prima viză, iar viza semestrială
este de 40 lei. Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 50 lei.”

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov,
compartimentului financiar – contabilitate, referentului responsabil cu înscrierea datelor în registrul agricol –
d-na Buzea Ilona, d-lui Lupu Eduard Ionel şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

