
                    

 
                                   R O M Â N I A  

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

 

                                   HOTĂRÂREA NR. 26/2015 
                 Privitor la: modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 34/29.11.2014, 
privitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015. 
 
                 Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
30.06.2015, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
               Văzând că  dl. consilier local Dumitrescu Aurelian fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
aprilie, mai, iunie, 2015; 
                  Având în vedere:  
                Expunerea de motive nr. 1821/12.06.2015, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
                Raportul de specialitate nr. 1820/12.06.2015, întocmit de d-nul. Goagea Victor, referent 
Compartimentul taxe şi impozite, prin care se propune înlocuirea taxei de 80 de lei pentru eliberarea  
certificatului de producător prevăzută în anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 
34/29.11.2014, privitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu două taxe după 
cum urmează: Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 30 de lei şi Taxa pentru eliberarea 
carnetului de comercializare – 50 de lei;  
               Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 34/29.11.2014, prin care s-au stabilit impozitele şi 
taxelor locale aplicabile începând cu data de 01.01.2015; 
               Ţinând seama de avizul dat de comisiile de  specialitate a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, 
prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 1964/30.06.2015, de avizare a 
legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni ; 
               În conformitate cu prevederile 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, coroborat cu art. 36 alin. (4) 
lit.  
c)  şi art. 45 alin. (2) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi 
completările ulterioare, 
               In temeiul art. 115 (1) lit. b)  din legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi „pentru”, adopta următoarea: 

                                                         HOTĂRÂRE 
 Art. 1. Se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 34/29.11.2014, 

privitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, prin înlocuirea taxei de 80 de lei 
pentru eliberarea  certificatului de producător, cu: 

- Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 30 de lei; 
- Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare – 50 de lei 

Art.  2.  Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul 
de specialitate, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire.   
            Art. 3. Prezenta hotărâre va fi  comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului 
Judeţul Vâlcea, pentru controlul legalităţii actelor, primarului comunei Lăcusteni, şi va fi postat pe site-ul 
primăriei prin grija secretarului comunei.    
              
          Lăcusteni, 30.06.2015 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
               DUMITRESCU AURELIAN                                                Contrasemnează:     
                                                                                                               S E C R E T A R,        
                                BRĂNESCU ADRIAN    
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