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D I S P O Z I T I A   Nr. 9 

 
 Privitor la: actualizarea comisiei cu privire la verificarea  cererilor 

solicitanților în vederea eliberării atestatului de 
producător și carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol la nivelul UAT Roșiile.  

 
 Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

 Având în vedere referatul, raportul de specilitate al  secretarulu general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 16/04.01.2021 prin care solicită actualizarea comisiei 
de verificare a cererilor solicitanților în vederea eliberării atestatului de 
producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, văzând 
adresa nr. 2676/27.07.2017 a Asociației Agricole Județene ”Mylca” Budești, 
județul Vâlcea reprezentată de domnul Ceaușescu Ion în sensul desemnării 
domnului Pîrvu Ion reprezentant al asociației cât și faptul că au intervenit 
modificări de personal în cadrul primăriei, se impune actualizarea comisiei cu 
privire la verificarea  cererilor solicitanților în vederea eliberării atestatului de 
producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol la 
nivelul UAT Roșiile;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și 
competările ulterioare, L. nr. 87/2016, O.A.P. nr. 1846/2014 privind punerea in 
aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, Ordinul 
nr.20/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 alin.1 din Legea 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţii produselor din 
sectorul agricol, OG nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

DISPOZIŢIE 
 
 Art. 1. Se actualizează Comisia de verificare a cererilor solicitanților în 
vederea eliberării atestatului de producător și carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol care va fi constituită în următoarea componență: 

- Curea Elena – referent IA, responsabil registru agricol; 
- Gheorghe Romică – referent superior, tehnician cadastru; 
- Pîrvu Ion – referent IA, reprezentantul structurii asociative Asociația 

Agricolă MYLCA, Budești, județul Vâlcea.  
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 Art. 2. Domnul Fera George-Cosmin – contabilul unității va transmite 
informări trimestriale cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare. 

 Art. 3. (1). Procedura privind eliberarea atestatului de producător și a 
carnetului de comercializare este cea conform Anexei nr. 1 la Dispoziția 
primarului comunei Roșiile nr. 119/2015. 
 (2). Registrul pentru evidența Atestatelor de producător, care conține cel 
puțin informații privind datele de identificare ale titularului atestatului de 
producător, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale 
deținute este cel instituit prin Dispoziția nr. 119/2015. 
 (3). Registrul pentru evidența Carnetelor de comercializare a produselor 
din sectorul agricol  care conține cel puțin informații privind datele de identificare 
ale producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum și ale 
persoanei care poate utiliza carnetul, după caz produsele gospodăriei/fermei, 
suprafețele cultivate pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, 
oleaginoase, viță de vie, alte culturi, respectiv specii de animale, precum și 
producțiile estimate a fi destinate comercializării este cel instituit prin Dispoziția 
nr. 119/2015. 
 (4). Doamna Curea Elena gestionează registrele menționate la alin. 2 și 3 
asigurând completarea acestora în format scris și electronic. 

Art. 4. În cazul în care persoanele menționate în prezenta nu-și vor mai 
desfășura activitatea în cadrul Primăriei Roșiile, ocupanții posturilor acestora vor 
face parte de drept din cadrul comisiei la care se referă art. 1.   

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legaliatete, comisiei prevăzute la art. 1 
în vederea aducerii la îndeplinire  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general UAT Rosiile, judetul Valcea.   

Cu drept de contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ. 
 

Roşiile, 04.01.2021 
             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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