
P R O I E C T    de    D I S P O Z I Ţ I E 

privind  stabilirea  persoanelor   din aparatul de specialitate al 
 Primarului comunei Bărcăneşti care colaborează direct  cu Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară sau , după caz,cu Oficiul   de Cadastru şi  Publicitate  Imobiliară 
Prahova 

 
Văzând referatul nr. 13.941/29.05.2020 întocmit de secretarul general al comunei prin care se 
propune  desemnarea persoanelor   din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Bărcăneşti care colaborează direct  cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
sau , după caz,cu Oficiul   de Cadastru şi  Publicitate  Imobiliară Prahova; 

Avand in vedere prevederile : 
- O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol , cu modificările şi completările ulterioare;   
-H.G. nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 -2024; 
- art.3 alin.(6)  din Normele tehnice privind modul de completare  a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024, aprobate prin  Ordinul comun al 

ADR/MLPDA/MAI/MFP/INS/ANCPI/ANSVSA nr.25/1382/37/1642/14297/746 din 2020; 

 In 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, judetul Prahova, emite prezenta dispozitie: 
 
 Art. 1 .  Se desemnează  d-na Ion Mariana  şi dl.  Soroiu Florentin , referenti  în cadrul 
Compartimentului fond funciar, cadastru şi agricultură al Primăriei Comunei 
Bărcăneşti,judeţul Prahova , ca persoanele care colaborează direct cu Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau , după caz,cu Oficiul   de Cadastru şi  Publicitate  
Imobiliară Prahova, în condiţiile stabilite  prin protocol de colaborare încheiat cu  Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
             Art.2. Prevederile  prezentei  dispozitii  vor  fi  duse  la  indeplinire  de persoanele 

nominalizate la art.1 , de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului si  vor  fi  transmise  persoanelor  si  autoritatilor  interesate  de  

secretarul  general al comunei. 

PRIMAR, 
Valeriu Lupu 

                                                                                             Avizat legalitate: 
                                                                                                      Secretar general al comunei, 
                                                                                                                     Nicoleta Savu 
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