
 

_Redactat:  M.A.N.___________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

                                                              e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro  

 
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
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Nr. 5.525 din 18.06.2018                      

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din data de 18.06.2018 

       
 

  privind modificarea HCL nr.5 din 29.01.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor  

locale  aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2018, precum  și a unor tarife 

 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 

2018;  

Luand act de: 

-adresa nr.9.427/18.05.2018 primită de la Consiliul Județean Mureș, cu privire la prețul 

atestatelor de producător și al carnetelor de comercializare a produselor agricole. 

- raportul compartimentului  de specialitate nr.5.412 din 13.06.2018; 

 -expunerea de motive nr. 5.472 din 15.06.2018 prezentat de către de către Primarul comunei 

Ibăneşti; 

Avand in vedere: 

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

-  prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

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

privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.nr.99/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife; 

Luand in considerare:  

- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  
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In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2) litera “b”, aliniatul l 4 litera “c” şi în temeiul art.45 din 

Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.-  HCL nr.5 din 29.01.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor  locale  aplicabile în 

comuna Ibănești începând cu anul 2018, precum și a unor tarife, cu modificarile ulterioare, se modifică 

astfel: 

a) La art.12 alin. (2) va avea următărul conținut  

,,(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 Ibănești, stabilește următoarele taxe: 

-Atestatul de producător : 20 lei cu TVA/atestat 

- Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol:25 lei cu TVA/carnet.,, 

 

 

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului, Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Mureş pentru verificarea legalităţii, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, 

Compartimentului de relatii cu publicul si registrul agricol şi se aduce la cunoştiinţa publică prin 

publicare pe pagina de internet  la adresa: www.ibanesti.ro                                               

 

    INIŢIATOR, 

            Primar 

                                             Dan Vasile-Dumitru                 

                                                     Avizat  Secretar, 

                                                   p.Secretar 

                                                                                                                                  Man Ancuța Nicoleta 
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