ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind desemnarea Camerei Agricole Județene Prahova în vederea emiterii
avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte
al Consiliului județean Prahova prin care se propune desemnarea Camerei Agricole
Județene Prahova în vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului
de producător, precum şi Raportul nr. 8999/21.05.2015 al Serviciului Juridic
Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP;
- Prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
- Prevederile art. 1 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare
a Camerei Agricole Județene Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului jude țean
Prahova nr. 166/2013;
1
- Adresa nr. 472/14.05.2015 a Camerei Agricole Județene Prahova,
înregistrată la Consiliul județean Prahova la nr. 8889/19.05.2015;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d și f şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se desemnează Camera Agricolă Județeană Prahova în vederea emiterii
avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător.
Art.2 (1) Prevederile art. 1 se aplică în cazul solicitărilor autorită ților
administrației publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă
profesională/patronală/sindicală din agricultură.
(2) Avizul consultativ se va elibera gratuit de către Camera Agricolă
Județeană Prahova.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 08 jun 2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol , atestatul de producător se
eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu
avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din
agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și jude țean,
care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor și care
nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop. Pentru autoritățile
administrației publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă avizul
consultativ necesar pentru emiterea atestatului de producător se întocmește de către o
entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condițiile legii, în
acest scop, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau de către consiliul
județean, după caz.
Având în vedere că, la nivelul județului Prahova există o singură formă
asociativă profesională, pentru localitățile care nu sunt arondate asociației
profesionale, avizul consultativ se eliberează de către Camera Agricolă județeană
Prahova.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe
care îl supun spre aprobare.
VICE P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader
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SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP
Nr. 8999/21.05.2015
RAPO RT
Conform art. 4 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, atestatul de producător se
eliberează

cu

avizul

consultativ

al

structurilor

asociative

profesionale/patronale/sindicale din agricultură. Pentru autoritățile administrației
publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă avizul consultativ
necesar pentru emiterea atestatului de producător se întocmește de către o entitate
teritorială din subordinea Consiliul județean Prahova.
Având în vedere că, la nivelul județului Prahova există o singură formă
asociativă profesională, pentru localitățile care nu sunt arondate asociației
profesionale, avizul consultativ se eliberează de către Camera Agricolă județeană
Prahova.
Potrivit art. 1 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei
Agricole Județene Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr.
166/2013, atribuțiile suplimentare stabilite în sarcina Camerei Agricole Jude țene
Prahova se aprobă prin hotărâre a Consiliului județean.
Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU,
Tincă Alina Georgiana

