
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

 

D I S P O Z I T I E  
privind delegarea unor atributii agentilor agricoli 

 

 Vazand adresa Institutiei Prefectului Judetului Prahova nr.R 15090/2017 prin care se solicita 

dispozitiile primarului emise in aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014;  

Avand in vedere prevederile art.3 alin.(3) coroborat cu alin.(5) din Legea nr. 145/2014 pentru 

stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul art.63 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.a) si art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.a) 

din Legea nr.215/2001privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 
Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 
Art.1. – Pentru buna desfasurare a activitatii aparatului de specialitate al primarului, in ceea ce 

priveste eliberarea atestatului de producator agricol, agentii agricoli Matiut Gheorghe si Negrau Denisa din 

cadrul Compartimentului agricol au si urmatoarelor atributii : 

- primeste si inregistreaza cererea pentru eliberarea atestatului de producator agricol; 

- efectueaza verificarea cu privire la existenta suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de animale 

- pentru care se solicita eliberarea atestatului de producator; 

- efectueaza verificarile, atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si in teren, la 

fermele/gospodariile 

- agricole detinute de solicitanti, impreuna cu reprezentantii entitatilor prevazute la art.4 alin (1) din 

Legea nr. 145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei  produselor din sectorul agricol; 

- intocmeste atestatul de producator agricol, pe baza avizului consultative emis de catre una dintre 

structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz, constituite conform 

legii si organizate la nivel local/zonal/ judetean/regional/national, care se inregistreaza la primaria 

comunei si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop, sau de catre entitatile 

teritoriale din subordine sau in coordonare, stabilite in conditiile legii, in acest scop, de Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau de catre consiliul judetean, dupa caz, si il prezinta primarului 

pentru a fi semnat ; 

- -elibereaza atrestatul de producator agricol si tine evidenta acestora intr-un registru special intocmit.  

Art.2. – Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si 

institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.  
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