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Privind procedura de elaborare a certificatelor de producator

 

 Cetrificatul de producator este actul doveditor al provenientei 

produselor agroalimentare  pe baza caruia ace

Eliberarea certificatelor de producator se face in baza legii nr.661/2001 

modificata si completata de HG nr.1334/2004 si 1578/2004. Astfel, detinatorii 

de terenuri agricole si efective 

de producator in vederea comercializarii produselor agro

in Piete, Targuri si Oboare. 

In baza cererii depuse, comisia de verificare imputernicita 

comunei Mociu de deplasea

si productiei declarate, unde se intocmeste un proces verbal de constatare. Pe 

baza acestuia se va completa certificatul de producator pentru care solicitantul 

va plati o taxa de eliberare de 3

local Mociu . 

Certificatul de producator se vizeaza trimestrial comple

culturile de sezon,eliberandu

incepe la 1 Iulie si se termina la 30 Iunie a anului

2008 la Primaria comunei Mo

de producator agricol iar incepiand cu 1 Iulie 20

58 de  certificate de producator.

              Nu se pot elibera 

existenţa cererii şi a procesului

respectiv fără ca solicitantul să deţină teren sau an

mese şi cântare fără verificarea existenţei şi val

producător. Neorganizarea acţiunilor de control de către administratorul 

pieţei,respectiv primaria comunei Mociu,

pentru îndepărtarea din piaţă a persoanelor care nu pos
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Privind procedura de elaborare a certificatelor de producator

Cetrificatul de producator este actul doveditor al provenientei 

duselor agroalimentare  pe baza caruia acestea pot fi comercializate.

Eliberarea certificatelor de producator se face in baza legii nr.661/2001 

modificata si completata de HG nr.1334/2004 si 1578/2004. Astfel, detinatorii 

de terenuri agricole si efective de animale pot solicita eliberarea de certificate 

de producator in vederea comercializarii produselor agro-alimentare obtinute , 

in Piete, Targuri si Oboare.  

In baza cererii depuse, comisia de verificare imputernicita 

de deplaseaza la terenul agricol in vederea verificarii culturilor 

si productiei declarate, unde se intocmeste un proces verbal de constatare. Pe 

baza acestuia se va completa certificatul de producator pentru care solicitantul 

taxa de eliberare de 350.000 lei, anual,  conform Hotararii Consiliului 

Certificatul de producator se vizeaza trimestrial completandu

culturile de sezon,eliberandu-se pe serii corespunzatoare unui an agricol care 

incepe la 1 Iulie si se termina la 30 Iunie a anului urmator.In anul agricol 2007

la Primaria comunei Mociu s-au eliberat un numar de  45  

agricol iar incepiand cu 1 Iulie 2008 s-au eliberat un numar de  

certificate de producator.  

 de către primarie certificate de producător fără 

existenţa cererii şi a procesului-verbal de verificare sau eliberare a actului 

respectiv fără ca solicitantul să deţină teren sau animale . Nu se pot inchiria 

mese şi cântare fără verificarea existenţei şi valabilităţii certificatului de 

eorganizarea acţiunilor de control de către administratorul 

,respectiv primaria comunei Mociu, şi neluarea de către acesta de măsuri 

pentru îndepărtarea din piaţă a persoanelor care nu posedă certificat de 
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Cetrificatul de producator este actul doveditor al provenientei 

stea pot fi comercializate.  

Eliberarea certificatelor de producator se face in baza legii nr.661/2001 

modificata si completata de HG nr.1334/2004 si 1578/2004. Astfel, detinatorii 

de animale pot solicita eliberarea de certificate 

alimentare obtinute , 

In baza cererii depuse, comisia de verificare imputernicita de Primarul 

za la terenul agricol in vederea verificarii culturilor 

si productiei declarate, unde se intocmeste un proces verbal de constatare. Pe 

baza acestuia se va completa certificatul de producator pentru care solicitantul 

ararii Consiliului 

tandu-se cu 

se pe serii corespunzatoare unui an agricol care 

rmator.In anul agricol 2007-

au eliberat un numar de  45  de certificate 

au eliberat un numar de  

de producător fără 

verbal de verificare sau eliberare a actului 

imale . Nu se pot inchiria  

i certificatului de 

eorganizarea acţiunilor de control de către administratorul 

şi neluarea de către acesta de măsuri 

edă certificat de 



producător , comercializarea produselor agroalimentare de către persoane fără 

certificat de producător eliberat conform legii , comercializarea de produse 

agroalimentare de către persoane care au certificat de producător suspendat, 

neavizat sau cu viza expirată, precum şi de către alte persoane decât titularul 

certificatului sau persoanele menţionate în certificat , comercializarea altor 

produse decât cele înscrise în certificatul de producător se constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenzi cuprinse între 500 şi 2500 de lei.  

Dar pentru ca toate acestea sa se decurga normal trebuie aprobat un 

regulament pentru funcţionarea pieţei,ceeace recomand ca agent agricol sa fie 

dezbatut si aprobat în prima şedinţă a Consiliului local Mociu. 

Mociu 25 Mai 2009     Agent agricol 

                 Horvath Erno 

 

 

 


