
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind delegarea temporară a unor atribuţii  ale funcţiei publice de execuţie  de inspector, clasa I, grad 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, d-nei Truşcă Alina, 

inspector clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul, registratură, 

arhivă,Monitorizarea procedurilor administrative de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova 

 

          Având în vedere prevederile: 

- Art. 36 din Legea nr.350/ 2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificările și 

completările ulterioare ;   

- Art.437 şi art.438 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

-Art.45 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, republicată,  cu  

modificările și completările  ulterioare ; 
-  Art. 22 din Normele metodologice de aplicare a  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de construcții , aprobate prin  Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009 , cu modificările și completările 

ulterioare ; 

            Văzând :  

-Fişele de  post nr. 17 si 18  ale funcțiilor  publice vacante de  inspector,  clasa I, grad profesional superior, 

respectiv  grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului; 

-Referatul nr. 8.705 /13.12.2019  întocmit de Compartimentul Resurse umane privind delegarea temporară 

a unor atribuţii ale funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova;  

-Acordul d-nei Truşcă Alina, inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova,  nr. 8753 din 13.02.2020 , privind delegarea temporară a unor atribuţii ale 

funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului ; 

-Convenţiei încheiată în vederea asigurării parteneriatului tehnic în domeniul autorizării lucrărilor de 

construcţii, înregistrată la Comuna Bărcăneşti cu nr.24716/03.12.2019 şi la Consiliul Judeţean Prahova cu 

nr.26488/26.11.2019 având ca obiect  emiterea certificatelor de urbanism şi respectiv a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare  din competenţa de de emitere a Primarului comunei Bărcăneşti de către Preşedintele 

Consiliului Judeţean Prahova, la solicitarea primarului pe termen limitat pănă la constituirea structurii de 

specialitate conform prevederilor art.45 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.36, art.36
1

 din   Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

           În temeiul art.155, alin.5, lit.e)  şi art.196, alin.1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova ,emite prezenta dispoziţie. 

 

 

 

 

 

R  O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  



 

 

 

            Art. 1. Se deleagă temporar, în perioada 13.02.2020 – 31.07.2020 , doamnei TRUŞCĂ ALINA, 

inspector clasa I, grad profesional asistent , gradaţia 1, în cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul, 

registratură, arhivă,Monitorizarea procedurilor administrative de organizare şi publicare a Monitorului 

Oficial Local al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova,unele 

atribuţii ale funcţiei publice de execuţie  de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului , conform anexei nr.1 la prezenta dispoziţie. 

            Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti şi vor fi transmise persoanelor şi 

instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

 

 

 

 

P R I M A R, 

                                                                              Valeriu Lupu 

                                                                                                                              

 

 

 

   Contrasemnează :     

                                                                                                                                Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Nicoleta Savu                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărcăneşti, 13 februarie 2020 

Nr. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa la Dispoziția nr. 70 /13.02.2020 

 

 

Atribuţiile care vor fi preluate de d-na Truşcă Alina, inspector clasa I,grad profesional asistent , din 

cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul, registratură, arhivă,Monitorizarea procedurilor 

administrative de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local al aparatului de specialitate al 

comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova,pe perioada delegării temporare a unor atribuţii ale funcţiei publice de 

execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului,  

 

 

 

 

1 Atribuțiile  arhitectului-șef  privind eliberarea avizului favorabil al primarului unității administrativ-

teritoriale privind imobilul pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de 

construire/desființare ; 

2.Evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean 

Prahova;  

3.Va lua toate măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal a persoanelor fizice în timpul exercitării 

sarcinilor , în conformitate cu R.G.P.D. nr.679/2016 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
 


