
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 

- PRIMAR – 

 

DISPOZIŢIE 

privind  desemnarea persoanelor responsabile  în vederea aplicării 

prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare 

a pieţei produselor  

din sectorul agricol 

 

Maria PETRARIU– primarul comunei Vînători Neamţ, judeţul 

Neamţ; 

Având în vedere:  

  - referatul secretarului comunei Vînători Neamţ privind necesitatea şi 

oportunitatea desemnării unor persoane responsabile cu aplicarea prevederilor 

Legii 145/2014 şi Ordinul MADR nr.1846/2014 din 28.11.2014, la nivelul unităţii 

administrative-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 Ordinului 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 celor ale 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  domnul LOGHIN OVIDIU IOAN - inspector  

principal în cadrul Compartimentului  Registru agricol-cadastru din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători 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 evidenţă 

atestatelor de producator şi carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 

agricol, în condiţiile legii; 

 - informarea corecta a solicitanţilor privind prevederile legale în materie; 



 - informarea publică prin afişarea  datelor privind structurile şi entităţile de 

la care se pot obtine avizele consultative; 

 - comunicarea trimestrială către organele fiscale a datelor şi informaţiilor 

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.COŞOFREŢ VASILE -  viceprimar; 

 2.LOGHIN OVIDIU IOAN- inspector principal în cadrul 

Compartimentului Registru agricol- cadastru; 

 3.BÂRLIBA VASILE  -  referent superior în cadrul Biroului financiar 

contabil-impozite şi taxe; 

         Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţeaza 

persoanele desemnate la art.1 si art.2.  

        Art. 4  Secretarul comunei Vînători Neamţ,  va aduce la cunoştinţă publică 

prezenta dispoziţie şi o va comunica autorităţilor ţi persoanelor interesate. 

Nr. 132 

Din 16.03.2015 

 

Primar, 

jr. Maria PETRARIU 

                                                             

                                                                                     Avizat pt. legalitate 

                                                                                                               Secretar,                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                Alina Iuliana FLOŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


