JUDEŢUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI COPĂCEL

România, jud. Bihor, nr.176/A
Tel.0259/313598; Fax:0259/313598
www.primaria-copacel.ro
primaria.copacel@cjbihor.ro

Nr.3594/11.11.2010

Referat de specialitate
Subsemnata Oltean-Canta Silvia, secretar Comuna Copăcel, ca urmare a
respectării prevederilor HG nr.661/2001, actualizată - Hotărâre privind procedura de
eliberare a certificatului de producător,
Conform prevederilor art.4 din prezenta hotărâre se prevede că “Completarea
certificatului
de
producător
se
face
cu
tuş
negru,
cu
nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente. Evidenţa
certificatelor de producător se ţine într-un registru special de către secretarul unităţii
administrativ-teritoriale şi de agentul agricol”.
Ţinând cont de faptul că d-na Ghenţ Elena, funcţionar, este referent agent agricol,
şi este cea care are dreptul de a înregistra şi opera date în RA Copăcel, precum şi de
dispoziţia primarului prin care a fost împuternicită de a efectua verificări în teren
existenţa produselor, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării.
Ca urmare a respectării dispoziţiilor HG nr.661/2001 propun în acest desemnarea
dnei Ghenţ Elena ca persoană care va completa corespunzătoare certificatele de
producător şi va ţine evidenţa acestora, pentru emiterea unei dispoziţii în acest sens.

SECRETAR,

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA COPĂCEL
PRIMAR

România, jud. Bihor, nr.176/A
Tel.0259/313598; Fax:0259/313598
www.primaria-copacel.ro
primaria.copacel@cjbihor.ro
Vizat Legalitatea
SECRETAR,
Oltean-Canta Silvia

D I S P O Z I Ţ I A Nr.295
din 11.11.2010
privind desemnarea dnei Ghenţ Elena ca persoană care va completa certificatele de
producător şi va ţine evidenţa acestora

Având în vedere Referatul cu nr.3594/2010 întocmit de secretarul comunei
Copăcel
Ţinând cont de:
- prevederile art.2-4 din HG nr.661/2001, actualizată - Hotărâre privind procedura de
eliberare a certificatului de producător
În conformitate cu prevederile de art.63 alin.(1) lit.e), art.68 alin.(1) şi ale art.115
alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI COPĂCEL
DISPUNE:
Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei, se desemnează dna Ghenţ Elena, funcţionar,
referent agent agricol în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Copăcel
ca persoana care va completa certificatele de producător şi va ţine evidenţa acestora.
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de persoana nominalizată
la articolul precedent.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- D-na Ghenţ Elena
- la dosar
PRIMAR,
BUDA CONSTANTIN

