
                                                           

1 

 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA NR. 84 
 

Privitor la : desemnarea domnului Pîrvu Ion, referent  IA în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Roşiile 
pentru a sprijini activitatea la compartimentul agricol 
din cadrul Primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 

                           
 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general 

UAT Roșiile, judeţul Vâlcea și al persoanei responsabile cu Registrul Agricol  
înregistrat la nr. 709/01.03.2021 prin care arată necesitatea desemnării unei 
persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea completării 
în mod electronic a  datelor in registrele agricole ale comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea începând cu data de 01.03.2021; 

 Ţinând cont şi de faptul că postul responsabilului cu registrul agricol este 
vacant şi că până în prezent nu s-a organizat concurs pentru ocuparea acestui 
post, atribuții privind registrul agricol le deține doamna Curea Elena însă datorită 
volumului foarte mare de muncă nu toate registrele sunt aduse la zi în mod 
electronic; HCL Roșiile nr. 54/2018 privind aprobarea modului de întocmire a 
Registrului agricol al comunei Roșiile; 

În conformitate cu O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările 
și completările ulterioare – art. 6, 9 corobotarat cu art. 154 alin. 2 din OUG nr. 
57/2019; Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024; OAP nr. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice și SCIM 
implementat la nivelul primăriei Roșiile; 

În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), art. 196 alin. (1) lit. b din 
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2021, se desemnează domnului Pîrvu 
Ion, referent  IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roşiile 
pentru a sprijini activitatea la compartimentul agricol din cadrul Primăriei 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, care va avea și următoarele atribuții: 

- sprijină raportarea datelor din registrul agricol, precum întocmirea 
situatiile statistice,  AGR-uri; 
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- sprijină centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol 
Național(RAN); 

- spijină la completarea la zi Registrul agricol în mod electronic cu datele 
existente în Registrele format hârtie;  

- păstrează secretul profesional și ia măsuri în ceea ce privește securitatea 
datelor – date care nu au caracter public, user și parolă logare 
PC/aplicație registru agricol; 

- îndeplineste și alte atributii în ceea ce privește registrul agricol și 
eliberare adeverințe conform datelor înscrise în registrul agricol, 
răspunzând conform legii pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
defectuoasă a sarcinilor de serviciu. 

Art. 2.  (1). Persoana desemnată la art. 1. din prezenta va completa 
documentele conform datelor existente la Registrul Agricol sub îndrumarea  
responsabilului cu Registrul Agricol doamna Curea Elena cât și a primarului, 
secretarului general al UAT Roșiile. 

(2). Orice intervenție asupra formularelor privind eliberarea de documente 
din Registrul agricol se va face, numai în situații deosebite, cu înștiințarea în 
prealabil a doamnei Curea Elena, primarului și secretarului general. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, domnului Pîrvu Ion și 
doamnei Curea Elena pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general 
UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
 

Roşiile, 01.03.2021 
             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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