
                                                                    

 

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 
 

privind desemnarea doamnei POP LIGIA-DIANA ,inspector -grad profesional debutant-  ca responsabil cu punerea în 

aplicare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.286/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 

terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în 

comuna  Băița de sub Codru 

 

  Avand in vedere : 

 

 -prevederile dispoziției nr. 24 din 16.03.2021 privind numirea doamnei POP LIGIA-DIANA în funcția publică 

de inspector grad debutant în cadrul apartatului de specialitate a primarului comunei  la compartimentul Registru 

Agricol; 

           - prevederilor art. 6 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 din Ordinul nr. 719/2014, privind 

aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărarii terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului; 

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”  ,aliniatul 5 litera”e” ,art. 196  aliniatul 1 litera „b”   din  

OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

                   Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures , emite prezenta 

 

                                                                           DISPOZITIE : 
    

      Articolul 1.  Se desemnează doamna  POP LIGIA-DIANA , având , funcția publică de inspector -grad 

debutant- în cadrul apartatului de specuialitate a primarului comunei  la compartimentuil Registru Agricol,ca 

responsabil cu punerea în aplicare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, în comuna Ciocănești.se numeste in  

  Articolul  2.  Fisa postului  se va completa cu atribuțiunile prevazute  de legea nr. 17/2014. 

               Articolul 3. Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al comunei și se comunica prin grija 

secretarului general al comunei , in conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Prefectului Judetului Maramures  pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si  

                                -Compartimentelor, resurse umane si Registru Agricol, 

                               - Domnisoarei  POP LIGIA-DIANA   

                               - Directie judetene pentru Agricultura Maramureș                                                                                 

                                                                          

PRIMAR 

 

          DUMUŢA  AUREL 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNAT 

                          pentru legalitate 

                                                                                                                 secretarul General al Comunei 

                                  DRAGOŞ   TRAIAN 

Băiţa de sub Codru . 

La  23.06.2021 

Nr.57 


