
                                                                          

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Primăriei Comunei Bărcăneşti Prahova 

ca membru în cadrul Comisiei pentru stabilirea compatibilităţii teritoriale în jurul 

amplasamentelor de tip SEVESO aflate pe raza comunei Brazi 

 

 

 Având în vedere : 

- adresa nr. 14706/16.06.2020 emisă de către Primăria Comunei Brazi, prin care ni se 

solicită nominalizarea unui reprezentant din partea instituţiei noastre în conformitate cu 

prevederile art. 20, alin. (2) din  Ordinul nr. 3710/2017 - pentru stabilirea distanțelor 

adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se 

încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a 

teritoriului și urbanism; 

-  prevederile art. 13, alin. (1) din  Ordinul nr. 3710/2017 - pentru stabilirea distanțelor 

adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se 

încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a 

teritoriului și urbanism: 

- Referatul  nr. 15.018 /22.06.2020 al CompartimentuluiUrbanism și amenajarea 

teritoriului prin  

care se solicită desemnarea unui membru, precum și a unui inlocuitor al acestuia în cadrul 

Comisiei pentru stabilirea compatibilităţii teritoriale în jurul amplasamentelor de tip 

SEVESO aflate pe raza comunei Brazi; 

 

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

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

 

 

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 
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                        Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova emite prezenta  

DISPOZIȚIE : 

 

 

          Art.1:  Se desemnează d-na Ivănescu Cristina, inspector în cadrul Compartimentului 

Urbanism și amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcănești, ca membru titular în cadrul Comisiei pentru stabilirea compatibilităţii teritoriale în 

jurul amplasamentelor de tip SEVESO aflate pe raza comunei Brazi. 

 Art. 2: Se desemnează d-na Trușcă Alina, inspector , ca înlocuitor al d-nei Ivănescu 

Cristina  în cazul în care aceasta nu poate participa la ședința Comisiei pentru stabilirea 

compatibilităţii teritoriale în jurul amplasamentelor de tip SEVESO aflate pe raza comunei Brazi, 

la care a fost convocată. 

        Art.3: Dispoziţia poate fi contestată la Tribunalul Prahova-Secţia contencios administrativ, 

în termen de 30 zile de la comunicare, conform prevederilor Legii nr.554/2004 –Legea 

contenciosului administrativ,  modificată şi completată. 

        Art. 4: Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de persoana nominalizată 

la art.1 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, 23.06.2020 
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