ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA ALIMAN
PRIMAR

DISPOZIŢIA nr. 61 din 27 februarie 2015
privind stabilirea măsurilor organizatorice de la nivelul Primăriei comunei Aliman
referitor la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.17/2014
Domnul Topalu Gheorghe – primarul comunei Aliman, judeţul Constanţa.
Având în vdere:
-prevederile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Normele metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014, aprobate prin Ordinul
M.A.D.R. nr.719/2014,
Urmare analizei fişelor posturilor ale persoanelor din compartimentele funcţionale din cadrul primăriei
cu atribuţii în gestionarea registrului agricol şi a impozitelor şi taxelor locale,

În temeiul prevederilor art. 61, alin.(2), art.63, alin.(5), lit.a) şi e), coroborat cu art. 68, alin.(1)
şi art. 115, alin.(1), lit.a) şi alin.(2), (5), (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN :
Art.1. – (1) Începând cu emiterii prezentei dispoziţii se constituie Comisia cu atribuţii în
realizarea acţiunilor procedurale prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare, având următoarea componenţă:
-Crăciun Viorel, secretar comună;
-Ing. Mîţă Alexandru, responsabil registrul agricol;
-Topalu Mariana, referent Compartiment impozite şi taxe locale.
(2) Desemnez pe domnul Crăciun Viorel, responsabil de proceduri şi persoana care primeşte,
verifică, certifică pentru conformitate “conform cu originalul” documentele ce se înaintează la
structura centrală sau teritorială din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
înregistrează, întocmeşte şi înaintează actele procedurale prevăzute de Legea nr. 17/2014.
(3) Realizarea procedurilor stabilite prin prezenta dispoziţie pot fi duse la îndeplinire şi de
ceilalţi membri din comisie, în funcţie de disponibilitatea acestora.
Art.2. - Comisia constituită conform art.1 încheie câte un proces verbal pentru constatarea
derulării tuturor etapelor procedurale prevăzute de Legea nr.17/2014.
Art.3 – Se aprobă Procedurile operaţionale pentru aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.4. – Dosarele constituite în aplicarea Legii nr. 17/2014 se păstrează la Compartimentul
evidenţă agricolă, fond funciar din cadrul Primăriei Aliman prin grija funcţionarului ce răspunde de
registrul agricol.
Art.5. -Secretarul comunei Aliman, judeţul Constanţa, va aduce la cunoştinţă prezenta
dispoziţie: membrilor comisiei prevăzuţi la art.1, Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, precum şi
altor autorităţi şi persoane interesate.
PRIMAR,
TOPALU GHEORGHE
Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Aliman
Crăciun Viorel
Aliman, 27 februarie 2015.

