ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind desemnarea persoanelor responsabile la nivelul Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în vederea
aplicării prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol, respectiv ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1846/2014
Geambaşu Iulian, Primar al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Având în vedere:
 referatul înregistrat sub nr. 6360/30.12.2016 elaborat de Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu şi Ion
ȚUȚULEA, inspector, compartimentul Registrul agricol, din care rezultă necesitatea desemnării persoanelor
responsabile la nivelul Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, cu aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieȚei produselor din sectorul agricol, respectiv ale Ordinului Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.1846/2014.
În baza:
 prevederilor art.3 alin.(3) – (5), art.4 alin.(1), (2) și (4) și ale art.8 alin.(4) din Legea nr.145/2014 privind
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 prevederilor art.4 alin.(1) din Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.1846/2014 referitor la
punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol;
 prevederilor art.61 alin.(3) şi (4), art.63 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

DISPUN:
Art.1. – Se desemnează dl Ţuţulea Ion, inspector clasa I, grad profesional superior, în compartimentul Registrul agricol
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şoldanu, persoana responsabilă la nivelul Primăriei comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, cu aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014 şi ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale nr.1846/2014.
Art.2. – Se împuternicesc, în calitate de reprezentanţi ai Primăriei comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, să efectueze
verificările prevăzute la art.3 alin.(3) din Legea nr.145/2014, atât pe baza datelor din Registrul agricol, cât şi în teren, la
fermele/gospodăriile agricole deținute de solicitanţi, în condiţiile legii, dl Marin Iulian – viceprimarul comunei Şoldanu
şi dna Panait Rodica - inspector debutant în compartimentul urbanism, cadastru şi agricultură al aparatului de specialitate
al Primarului comunei Şoldanu.
Art.3. – Se desemnează dl Ţuţulea Ion - inspector clasa I, grad profesional superior, în compartimentul Registrul
agricol al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şoldanu, persoană responsabilă la nivelul Primăriei comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi, pentru înfiinţarea, organizarea şi gestionarea registrului pentru evidenţa atestatelor de
producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport
electronic, în condiţiile actelor normative care le reglementează.
Art.4. – La data emiterii prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea Dispoziția primarului comunei Șoldanu,
județul Călărași, nr.194 din 30 aprilie 2015.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităţilor şi persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Persoanelor desemnate și împuternicite.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu, Traian HULEA
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