RoMANra
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.52 din 12 martie 2020
privind constituirea Comisiei Orasenesti Topoloveni pentru realizarea lucrtrrilor de pregitire, organizare gi efectuare a recensilm6htului
general agricol la nivelul Orasului Topoloveni, runda 2020

Primarul oraqului Topoloveni, jude{ul Argeq;
Avdnd in vedere prevederile art.155 alin.(2) lit.b) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ
qi, in raport de aceste prevederi, vdzdnd pe cele ale art.6 alin.(3) lit.a) qi art.9 alin.(Z) din OUG nr.2212020
privind recensSmdntul general agricol din Romdni a runda 2020;
Vazdnd qi prevederile Anexei nr.6, Anexei nr.9 lit.a) ale OUG nr.221202} privind recensdmdntul
general agricol din Rom6nia runda 2020;
in temeiul disp. art.l96 alin.(l) lit.a) coroborat cu art.243 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.57/20191'

DISPUN:

Art.l. (l) Se constituie Comisia Oraseneasc6 Topoloveni pentru realizarea lucrdrilor de pregltire,
organizare qi efectuare a recensdmdntului general agricol la nivelul Orasului Topoloveni, runda 2020, sub
coordonarea primarului, cu urmdtoarea componenta:

l.

GHEORGHITA BOTARCA - Primarul Orasului Topoloveni, Presedintele comisiei;
MARIA-DOINA UNGUREANU - Secretar General al Oras Topoloveni, Secretarulcomisiei;
ANA MILITARU - Consilier superior pentru registru agricol, functionar public din aparatul de
specialitate al primarului;
4. CONSTANTIN BELCHITA - Referent de specialitate pentru activitatea de cadastru, functionar public
din aparatul de specialitate al primarului;
Specialist
agricol din cadrulDirectiei Agricole ArgeE.
5. MIOARA $TEFAN (2) Atributiile comisiei ordEeneEti mentionati la alin.(1) sunt cele prev[zute in Anexa nr.9 la
OIJG nr.2212020 privind recensdmdntul general agricol din RomAniarunda2020.

2.
3.

Copie de pe prezenta dispozilie se comunicd Prefectului jude{ului Argeq, pentru
exercitarea controlului de legalitate; Comisiei orasenesti Topoloveni pentru recensdrnAnt; Comisiei Judetene
ArgeE pentru recensam6nt agricol; oricdrei persoane interesate.
Art.Z.

(l)

(2) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunoqtin(i publici prezenta dispozitie prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmf,toarea adresS:
www.ci arges.ro/en/web/topoloveni/fnonitorul-ofi cial-local.
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