
ROMANIA                                                                            Nr. 104 din 26 octombrie 2020                                                                                         
JUDETUL CARAS SEVERIN                                                                 
COMUNA EFTIMIE MURGU                                                          
-Primar- 

  D I S P O Z I Ț I E 
  

privind desemnarea persoanelor care au ca atibutii  completarea, tinerea la zi a registrului 
agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic  din cadrul U.A.T. Eftimie Murgu , 
a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN) si a indeplinirii 

atributiilor care țin de domeniul fiscal 
 

          PRIMARUL COMUNEI  EFTIMIE MURGU,  
 

- Având în vedere referatul  nr. 1552/26.10.2020   intocmit  de catre secretarul general al 
comunei  in care se evidentiaza  necesitatea de a desemna  o persoana pentru completarea, 
tinerea la zi a registrului agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic  din cadrul 
U.A.T. Eftimie Murgu , a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național 
(RAN) precum si  a indeplinirii atributiilor care țin de domeniul fiscal; 
- Văzând incheierea nr. 785/15 octombrie 2020 a Judecatoriei Oravița privind validarea 
mandatului de primar al domnului Otiman Mihai; 
Tinand seama de Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 
      În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,;  
 

DISPUNE : 
 
       Art.1. Persoana desemnata care are ca atibutii  completarea, tinerea la zi a registrului 
agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic  din cadrul U.A.T. Eftimie Murgu , 
a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN) privind registrul 
agricol pentru perioada 2020-2024  este domnul Imbrescu Nicolae, functionar public in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. Persoana desemnata cu atibutii care țin de 
domeniul fiscal pentru Primaria Eftimie Murgu este doamna Dancea Călina functionar 
contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
        Art.2 Delegarea atribuţiilor se va face incepand cu data de 26 octombrie 2020 până la 
ocuparea prin concurs a postului de agent agricol sau alte modalitati de ocupare a postului . 
Se va completa fisa postului pentru cei doi angajati cu noile atributii. 
        Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor nominalizate la 
art.1, Institutiei Prefectului judetului Caras Severin  si aduse la cunostinta publica prin grija 
secretarului general al comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin .  

 
 

                Primar,                                                                                        Avizat 
           Mihai  Otiman                                                                Secretar general al comunei 
                                                                                                               Liviu Imbrescu  

                                                  


