
 

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 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E   

privind desemnarea reprezentanţilor UAT Comuna Bărcăneşti în 

Comisia pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole 

afectate de fenomene meteorologice  având ca efect producerea secetei pedologice în  
comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 
Având în vedere: 

-prevederile  O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management  al 

Situaţiilor de Urgenţă , cu modificările şi completările ulterioare ; 

-prevederile  Ordinului  comun al MADR/MAI nr. 97/63/2020pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate  de fenomene  

meteorologice  periculoase având ca efect producerea secetei pedologice; 

-prevederile  Ordinului  comun al MADR/MAI nr. 120/68/2020pentru 

modificarea  Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate  

de fenomene  meteorologice  periculoase având ca efect producerea secetei 

pedologice; 

-Ordinul Prefectului Judeţului Prahova nr. 175/21.04.2020 privind constituirea 

comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor înregistrate la culturile agricole 

afectate de fenomene meteorologice  având ca efect producerea secetei pedologice 

în judeţul Prahova ; 

-Ordinul Prefectului Judeţului Prahova nr. 206/14.05.2020 privind modificarea 

Ordinului Prefectului Judeţului Prahova nr. 175/21.04.2020 constituirea 

comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor înregistrate la culturile agricole 

afectate de fenomene meteorologice  având ca efect producerea secetei pedologice 

în judeţul Prahova ; 

 

 



 

Văzând referatul  nr.13.178/15.05.2020  întocmit de secretarul general al 

comunei Bărcănești, judeţul Prahova prin care se propune  desemnarea 

reprezentanţilor UAT comuna Bărcăneşti  în  comisia de constatare şi evaluare a 

pagubelor înregistrate la culturile agricole afectate de fenomene meteorologice  

având ca efect producerea secetei pedologice în judeţul Prahova; 

     În temeiul    art. 155  și  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: 

 

Art. 1.  (1)Se desemnează d-na inspector  Radu Simona ,d-na inspector  Ene 

Simona –Mihaela , d-na referent  Ion Mariana şi dl. referent Soroiu Florentin din 

cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru şi agricultură,  al Primăriei 

comunei Bărcăneşti, ca reprezentanti  ai UAT Comuna Bărcăneşti în Comisia  de 

constatare şi  evaluare a pagubelor înregistrate la culturile agricole afectate de fenomene 

meteorologice  având ca efect producerea secetei pedologice în  comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova , comisie constituită prin Ordinului Prefectului Judeţului Prahova nr. 

175/21.04.2020 constituirea comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor 

înregistrate la culturile agricole afectate de fenomene meteorologice  având ca 

efect producerea secetei pedologice în judeţul Prahova , cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.2. (1)  Persoanele nominalizate în Comisia pentru constatarea și evaluarea 

pagubelor la culturile agricole afectate de fenomene meteorologice  având ca efect 

producerea secetei pedologice în  comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova au obligația 

asumării proceselor-verbale, pe baza experienței și a cunoștințelor 

tehnice/profesionale deținute. 

(2) Comitetul local pentru situații de urgență Bărcăneşti  înregistrează procesele-

verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole și le 

înaintează Comitetului județean pentru situații de urgență Prahova . 

 



 

 

Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de 

persoanele nominalizate  şi de Comitelul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Bărcăneşti, iar dispoziţia va fi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate 

prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

P R I M A R , 

                                                 Valeriu Lupu  

 

 

 

                                                                        Contrasemnează : 
                                                     Secretar general al comunei, 
                                                                        Nicoleta     Savu  

 

 

Bărcăneşti , 15.05. 2020. 

Nr. 150 

5 exp. 

 

 

 


