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  HOTĂRÂREA  NR. 20 
din  29 februarie 2016 

cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr.84/05.11.2015 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2016, precum şi a unor tarife 

 

Consiliul local al comuneiIbăneşti, jud.Mureş, 

Luând act de: 
-Raportul nr. 1762  din 22.02.2016 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.84/05.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti 

începând cu anul 2016, precum şi a unor tarife, întocmit de către Compartimentul Impozite şi 

Taxe Locale;  

- Adresa Consiliului Judeţean Mureş, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, Serviciul 

Administraţie Publică şi Cancelarie, Compartimentul Administraţie Publică Locală, 

înregistrată sub numărul 1635/17.02.2016 prin care ne comunică preţul atestatelor de 

producător şi al carnetelor de comercializare; 

- expunerea de motive nr. 1763 din 22.02.2016 prezentată de către Primarul comunei 

Ibăneşti 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legiinr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; 

- O.M.F.P. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 

privind taxele extrajudiciare de timbru;  

- H.G. nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal; 

Luând în considerare: 
- prevederile art.6 şi art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “b”, alin.(4) lit. “c” şi în temeiul art.45 alin.(2) lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată; 
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 Art.1.- Se aprobă modificarea art.12, alin.(2) din H.C.L. nr.84/05.11.2015, care va avea 

următorul cuprins: 

  „(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către 

consiliile locale. Consiliul Local Ibăneşti, stabileşte următoarele taxe: 

- atestatul de producător:  10 de lei cu TVA/atestat, 
- carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol: 15 lei cu TVA/carnet”. 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Compartimentul financiar contabil impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Ibăneşti. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului, Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Mureş pentru verificarea legalităţii, Compartimentului financiar contabil impozite şi 

taxe,  şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet  la adresa: 

www.ibanesti.ro 

 

                  Preşedinte de şedinţă 
                                                       Matei Eugen                           Contrasemnează 

                                                                                         Secretar             
                    Todoran Codruţa-Alexandrina 
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