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                                        DISPOZIŢIE Nr. 88/2016 
 
              Privitor la: actualizarea Comisiei de verificare faptică a în teren a existenţei 
produsului/produselor supuse comercializării pentru eliberarea carnetului de comercializare, la 
nivelul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 

  

            Primarul comunei Lăcusteni: PUCHIN MARIN, 

            Având în vedere: 
            Referatul nr. 1429/23.05.2016, întocmit de compartimentul secretariat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, prin care se propune actualizarea 
Comisiei de verificare faptică a în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării 
pentru eliberarea carnetului de comercializare; 
           Văzând Procedura privind eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de 
comercializare, aprobată de primarul comunei Lăcusteni;  
            În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 145/2014, pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, coroborate cu art. 63 alin. 
(1) lit. d), e) şi alin. 5 lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul art. 68 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea: 

                                                             DISPOZIŢIE   
 Art. 1. Se actualizează Comisia de verificare faptică a în teren a existenţei 
produsului/produselor supuse comercializării pentru eliberarea carnetului de comercializare, la 
nivelul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, în următoarea componenţă: 

- Popa Mariana – agent agricol  
- Popescu Grigorie – referent cadastru  
- Matei Ilie Cristian – contabil.  

 Art. 2. Începând cu data prezentei îşi va înceta aplicabilitatea dispoziţia nr. 
111/12.05.2016, a primarului comunei Lăcusteni. 
 Art.  3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor şi persoanelor prevăzute la art. 1, prin grija 
secretarului comunei. 
 

           Lăcusteni: 23.05.2016 
 
                      P R I M A R,      Avizat pentru legalitate, 
           Prof. PUCHIN MARIN                                                                   SECRETAR, 
                                    BRĂNESCU ADRIAN 
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