
ROMANIA 

JUDETUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 100 din 15.04 2015 

privind desemnarea persoanelor responsabile în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 145/2014 

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 

  Ioan Grădinaru - Primarul comunei Dumbrava Roşie , judeţul Neamţ; 

      Având in vedere: 

- referatul secretarului comunei Dumbrava Rosie judetul  Neamţ privind necesitatea şi oportunitatea 

desemnării unor persoane responsabile cu aplicarea prevederilor Legii 145/2014 şi Ordinului MADR 

nr.1846/2014 din 28.11.2014, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;  

- prevederile art. 3, art.4, art.8 alin.(4) din Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor masuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;  

- prevederile art.4 din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.1846/2014 din 

28/11/.2014, referitor la punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr. 145/2014 pentru 

stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;  

 În temeiul prevederilor art.61 alin.(2),(3), art.68 alin.(1) şi  art.115 alin.(1) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

D I S P U N: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna CIOCÂRLAN CATINCA  - consilier superior  în cadrul 

Compartimentului Consultanţă Agricolă , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dumbrava Roşie judeţul Neamţ, ca persoană responsabilă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

145/2014, respectiv:  

- organizarea, întocmirea, eliberarea şi gestionarea atestatelor de producator şi a carnetelor de 

comercializare;  

- infiinţarea, organizarea şi conducerea Registrului pentru evidenţa atestatelor de producător şi 

carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, în condiţiile legii; 

- informarea publică prin afişarea datelor privind structurile şi entităţile de la care se pot obtine avizele 

consultative; 

- informarea corectă a solicitanţilor privind prevederile legale în materie; 

- comunicarea trimestriala catre organele fiscale a datelor si informatiilor privind carnetele de 

comercializare emise; 

       Art.2 Se imputernicesc trei reprezentanti pentru a efectua verificarile prevazute la art.3 alin(3) din 

Legea nr. 145/2014, atat pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodariilor 

agricole deţinute de solicitanţi, în conditţile legii, respectiv urmatoarele persoane 

1.CIOCARLAN CATINCA  - consilier superior  în cadrul Compartimentului Consultanta Agricola 

2.MESINA VASILE- inspector asistent  în cadrul Compartimentului Consultanta Agricola  

3. MOALE MARICICA - inspector principal in cadrul compartimentului Financiar-Impozite si Taxe. 

     Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţeaza persoanele desemnate la art.1 

si art.2.  

    Art. 4 Secretarul comunei Dumbrava Rosie, va aduce la cunoştinţă publică prezenta dispoziţie şi o va 

comunica autorităţilor şi persoanelor interesate.  

 

     P R I M A R, 

        ing. IOAN GRĂDINARU 

                                                                                        Avizat ptr. legalitate 

                                                                                         Secretar, 

                                       ELENA CHIRIŢESCU 

 
red/proc.CE 

doar dispozitii 


