ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA SPANTOV
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind stabilirea unor masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr.
145/2015 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul
agricol- la comuna Spantov, judetul Calarasi
Silviu Niki GHEORGHESCU – primar al comunei Spantov , judeţul Calarasi
Având in vedere:
- referatul nr. 328/19.01.2018 intocmit de catre doamna Buciumeneanu Liliana-secretar
comuna Spantov;
- prevederile art. 3 alin.(4), art.4 alin.(1) si art.8 alin. alin. (3) si alin.(4) din Legea nr.
145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul
agricol;
- prevederile art. 4 din OAP nr. 1846/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5
alin.(1) din legea nr. 145/2014;
- prevederile art. 4 din OAP nr. 20/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9
alin.(1) din legea nr. 145/2014;
- prevederile art. 63 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
D I S P U N E:
Art.1 Se infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul pentru evidenta Atestatelor de
producator pe suport de hartie si in format electronic, care trebuie sa cuprinda informatii
privind datele de identificare ale titularului atestatului de producator, suprafata de teren
agricol utilizata si/sau efectivele de animale detinute;
Art.2 Se infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul pentru evidenta Carnetelor de
comercializare a produselor din sectorul agricol, care trebuie sa cuprinda informatii privind
suprafetele cultivate pe specii de legume, pomi fructiferi,cartof, cereale, oleaginoase,vita de
vie,alte culturi, respectiv specii de animale, precum si productiile estimate a fi destinate
comercializarii;
Art.3 Raspund pentru completarea si tinerea la zi a Registrului pentru evidenta Atestatelor
de producator, a Registrului de evidenta a Carnetelor de comercializare a produselor din

sectorul agricol, precum si de verificarea in Registul Agricol si pe teren a existentei
sprafetelor de teren,respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea
atestatului de producator si pentru intocmirea si eliberarea atestatului de producator si a
Carnetelor de comercializare, urmatorii functionari publici din aparatul de specialitate al
primarului:
 MIU Lenuta- consilier asistent compartiment Registru Agricol- pentru satul Stancea;
 CORTEL Marin Aurel-consilier superior compartiment registrul Agricol- pentru
satele Cetatea Veche si Spantov.
Art.4 Se imputerniceste domnul Toma Cornel-Viceprimar comuna Spantov, judetul
Calarasi, sa semneze atestatul de producator si carnetul de comercializare in cazul in care
domnul Silviu Niki GHEORGHESCU - Primarul comunei Spantov nu se afla in institutie.
Art.5. Persoanele responsabile cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii sunt
persoanele nominalizate la art.3 si art.4.
Art.7. Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Dispozitiei nr.
145/19.06.2015 privind imputernicirea persoanelor care vor verifica evidenta sprafetelor de
teren si a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea atestatului de producator;
Secretarul comunei Spantov, judeţul Calarasi va comunica tuturor celor interesaţi
prevederile prezentei dispoziţii
PRIMAR COMUNA SPANTOV
Silviu Niki GHEORGHESCU
Nr.10
Emisa la comuna Spantov
Astăzi, 19 ianuarie 2018
Avizat de legalitate,
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU
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e-mail: primariaspantov@gmail.com;
http://www.comunaspantov.ro

REFERAT
privind stabilirea unor masuri de reglementare a a pietei produselor agricole
Subsemnata Buciumeneanu Liliana-secretar comuna Spantov, prin prezentul vă aduc
la cunoştinţă că in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol este necesar sa emiteti o
dispozitie prin care sa se imputerniceasca persoanele responsabile cu verificarile in teren si
totodata cu infiintarea organizarea si gestionarea Registrelor de evidenta a Atestatelor de
producator si a Carnetelor de comercializare.
Atestatul de producator cuprinde informatii si date privind:
a) numele si prenumele producatorului agricol;
b) denumirea produselor si suprafata de teren exploatata, respectiv efectivele de animale,
care sunt inregistrate in registrul agricol organizat de autoritatile administratiei publice locale
pe a caror raza se afla terenul/ferma/gospodaria.
Valabilitatea atestatului de producator este de un an calendaristic de la data emiterii si
se vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si a semnaturii primarului comunei, orasului,
municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
Atestatul de producator se elibereaza, la cerere, persoanelor fizice care opteaza
pentru desfasurarea unei activitati economice in sectorul agricol, dupa verificarea cu privire
la existenta suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita
eliberarea atestatului de producator.
Autoritatile administratiei publice locale tin evidenta carnetelor de comercializare a
produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis in acest sens si condus, de
regula, de persoanele carora le revine sarcina completarii si tinerii la zi a registrului
agricol.
La nivelul fiecarei primarii se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza
Registrul pentru evidenta atestatelor de producator, pe suport hartie si in format
electronic, care cuprinde cel putin informatii privind datele de identificare ale
titularului atestatului de producator, suprafata de teren agricol utilizata si/sau
efectivele de animale detinute.

La nivelul fiecarei primarii se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza Registrul
de evidenta a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe
suport hartie si in format electronic, care cuprinde cel putin informatii privind datele
de identificare ale producatorului agricol titular al atestatului de producator, precum
si ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare
a produselor din sectorul agricol in afara titularului atestatului de producator, dupa
caz, produsele gospodariei/fermei, suprafetele cultivate, efectivele de
animale/familii de albine/cutii viermi de matase detinute, productiile estimate a fi
destinate comercializarii.
Secretar comuna,
Liliana BUCIUMENEANU

