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HOTĂRÂRE
privind desemnarea Camerei Agricole a Județului Argeș ca entitate care să
acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014
Consiliul Judetean Arges:
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, insotita de Raportul nr. 4611/02.04.2015 al Directiei Administratie
Publica – Comunitati Locale;
Avand in vedere:
Adresa nr. 3291/10.03.2015 a Consiliului Județean Arges;
Art. 3 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;
Art. 4 alin 1 lit. d), e), j) raportat la art. 8, lit. i), j) din Regulamentul de
organizare și funcționare al Camerei Agricole a Județului Argeș aprobat prin
H.C.J. nr. 21/17.02.2010, modificata;
Art. 91, alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.c)
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificata, completata si
republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă desemnarea Camerei Agricole a Judetului Arges ca entitate
teritoriala, pentru acordarea avizului consultativ in vederea eliberarii atestatului
de producator pentru localitatile din Judetul Arges unde nu au fost inregistrate
structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, cuprinse in
anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Pentru localitatile cuprinse in anexa nr.2, parte integranta din prezenta
hotarare, se desemneaza Camera Agricola a Judetului Arges ca entitate
teritoriala, care să asigure îndeplinirea prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din
Legea nr. 145/2014 pentru celelalte sectoare ce fac obiectul legii menționate , cu
exceptia sectorului apicol .
Art.3. Directia Administratie Publica – Comunitati Locale si Camera Agricola a
Judetului Arges vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4.Serviciul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica hotararea:
Institutiei Prefectului - judetul Arges;
Directiei Administratie Publica – Comunitati Locale ;
Camerei Agricole a Judetului Arges;
Unitatilor administrativ teritoriale din anexele nr. 1 si nr. 2.
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