
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind eliberarea de către Camera Agricolă Judeteană Alba a avizului consultativ pentru 

emiterea atestatului de producător 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 aprilie 2015;  
Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind eliberarea de către Camera Agricolă 

JudeTeană Alba a avizului consultativ pentru emiterea atestatului de producător;  
- Raportul de specialitate nr. 6886/16.04.2015 al Direcţiei dezvoltare şi bugete ; 
Văzând: 
Avizul favorabil la Comisiei de specialitate nr. 1 – Dezvoltare economica, bugete, strategii. 
Având în vedere prevederile:  

 - art. 3 şi art. 4 alin.(2) din Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol; 

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiintarea Camerelor Agricole 
Judetene prin reorganizarea Oficiilor/Centrelor de Consultanţă Agricolă judetene aflate în subordinea 
Agentiei Nationale de Consultanţă Agricolă; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr 17/2010 privind înfiintarea Camerei Agricole 
Judetene Alba prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Alba. 

 În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă eliberarea de către Camera Agricolă Judeteană Alba a avizului consultativ 
pentru emiterea atestatului de producător, pentru autorităţile administraţiei publice locale din Judeţul 
Alba la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă profesională/patronală/sindicală din 
agricultură.  

Art. 2. Avizul consultativ prevăzut la art. 1 se va elibera la cererea solicitantului, gratuit, de 
către Camera Agricolă Judeţeană Alba. 

Art. 3. Se aprobă efectuarea de către Camera Agricolă Judeteană Alba a verificărilor  cu 
privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită 
eliberarea avizului consultativ pentru emiterea atestatului de producător prevăzut la art. 1.  

Art. 4. Camera Agricolă Judeteană Alba din subordinea Consiliului Judetean Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba on-line, se înaintează şi se 
comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;  
- Camerei Agricole Judetene Alba; 
- Autorităţilor administraţiei publice locale din Judetul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

                                                                                                
PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel 
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