
ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA CICLOVA ROMANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I E
  privind desemnare persoana responsabila cu ducerea la indeplinire a prevederilor 

Legii nr. 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, doamna Novac George a–Daniela, 
administrator public Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras Severin
        Avand in vedere :

 prevederile Legii nr.17/2014, privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor
agricole  situate  in  extravilan  si  de  modificare  a  Legii  nr.268/2001 privind privatizarea  societatilor
comerciale  ce  detin  in  administrare  terenuri  proprietate  publica si  privata  a statului  cu destinatie
agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 prevederile Ordinului nr.719/2014, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului
I  din Legea  nr.  17/2014 privind  unele  măsuri  de  reglementare  a  vânzării-cumpararii  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 ;

 prevederile art.155, alin. 1 lit. e din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

Vazand referatul nr. 2077/1.09.2022 al secretarului general al comunei Ciclova Romana, judetul Caras-
Severin 

In  temeiul  prevederilor  art.196,  alin.  1  lit.  b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu
modificarile ulterioare,

D I S P U N :

Art.1. Se desemneaza doamna Novac George a–Daniela, administrator public in cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Ciclova  Romana,  persoana  responsabila  cu  ducerea  la  indeplinire  a
prevederilor Legii nr.17/2014 si a prevederilor Ordinului nr.719/2014.
      Art.2.  Prezenta  dispozitie  poate  fi  contestata  conform  prevederilor  Legii  nr.554/2004  privind
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
      Art.3. Incepand cu data prezentei dispozitii orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
      Art.4.  Secretarul  general  al  comunei  Ciclova  Romana  va  face  publica  prezenta  dispozitie  celor
interesati si la Institutia Prefectului Judetul Caras-Severin, pentru verificarea legalitatii.
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                  PRIMAR                                                        Avizat pentru legalitate
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