ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.115/2021
privind desemnarea persoanelor responsabile din cadrul Primăriei comunei Săsciori pentru a
gestiona programele Registrul Agricol Național (RAN) și Registrul Național al Nomenclaturii
Stradale (RENNS)

-

Primarul comunei Săsciori, județul Alba,
Având în vedere:
Referatul nr.1305/17.02.2021 întocmit de către dl. Lazăr Ioan-consilier II în cadrul
Compartimentului cadastru al primăriei comunei Săsciori;
Dispoziția nr.126/2018 privind desemnarea persoanei responsabile pentru gestionare
sisteului informatic RAN;
Dispoziția nr.127/2018 privind desemnarea persoanei responsabile pentru gestionare
sisteului informatic RENNS;
În conformitate cu prevederile:
O.G nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008
privind registrul agricol ;
Hotărârii nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic
național al nomenclaturilor stradale ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E:
Art.1. Se desemnează d-na Delia Petrișor-consilierI, compartiment Registru Agricol
și dl.Andrei-Nicolae Bogdan-consilier II, compartiment Cadstru, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului- ca persoane responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului
agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electonic, precum și cu centralizarea și transmiterea
datelor către Registrul Agricol Național (RAN) , respectiv cu aplicarea și gestionarea Registrului
Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS), la nivelul comunei Săsciori.
Art.2. Persoanle nominalizate la art.1 colaborează direct cu Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară sau, după caz , cu oficiul teritorial, în vederea armonizării datelor din
registrul agricol și din cartea funciară.
Art.3. (1)Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele
nominalizate la art.1.
(2)Prezenta dispoziție completează atribuțiile persoanelor nominalizate în fișa
postului.
Art.4. Începând cu data prezentei dispoziții,își încetează aplicabilitatea Dipoziția
nr.126/2018, respectiv Dipoziția nr.127/2018.
Art.5. Prezenta se comunică :
- Instituției Prefectului – Județul Alba;
- persoanelor în cauză;
- O.C.P.I Alba;
- dosar Dispoziții.
Săsciori la 17 februarie 2021
PRIMAR,
Nicolae-Florin Morar

CONTRASEMNEAZĂ,
p.Secretar General al Comunei,

Maria-Monica Ilea

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIER CADASTRU
NR.1305/17.02.2021

Aprob,
Primar
Nicolae-Florin Morar

REFERAT

Subsemnatul LAZĂR IOAN-consilier II, în cadrul Compartimentului cadastru
al Primăriei comunei Săsciori, având în vedere volumul mare de lucru și faptul că
sunt de efectuat multe lucrări pe teren(măsurători), prin prezenta solicit desemnarea
unei persoane responsabile cu aplicarea și gestionarea Registrului Național al
Nomenclaturii Stradale (RENNS), la nivelul comunei Săsciori.

Întocmit,
Lazăr Ioan

