
 

Nr.179 din 23.06.2020 

 

 

 

P R O I E C T   DE    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 , 

 

 

 

                                             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 
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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 

 

 

 

 

Avizat legalitate : 

                                                                                  Secretar general al comunei, 

                                 Nicoleta     Savu  

 

2 exp. 
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Aprob   

Primar,  

  Valeriu Lupu    

 

 

 

REFERAT 

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. 14954/16.06.2020 emisă de către Primăria Comunei Brazi, 

prin care ni se solicită nominalizarea unui reprezentant din partea instituţiei noastre în 

conformitate cu prevederile Ordinului 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, art. 

20 alin. (2) “În situația în care zonele de impact intersectează limitele administrative ale mai 

multor localități, secretariatul transmite o notificare primăriilor acestora pentru a nominaliza 

reprezentanți în cadrul comisiei.” şi transmiterea avizului nostru pe buletinul de vot ataşat 

adresei, în calitate de membru în cadrul Comisiei pentru stabilirea compatibilităţii teritoriale în 

jurul amplasamentelor de tip SEVESO aflate pe raza comunei Brazi conform Legii nr. 59/2016. 

În conformitate cu prevederile Ordinului 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: 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M Ă R I A 

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

Com.Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, 

str. Crinilor, nr.108, jud. Prahova 

Tel. 0786 179 061 

e-mail: urbanism@barcanesti.ro 
Nr. 15018/22.06.2020 
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 Articolul 13 (1) Pentru stabilirea compatibilității teritoriale în jurul 

amplasamentelor de tip Seveso se constituie o comisie formată din reprezentanți ai structurilor 

responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul administrației publice județene și 

locale și reprezentanții autorităților competente desemnate la nivel județean responsabile pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016. 

(2) Membrii comisiei se desemnează de către conducătorul fiecărei instituții. 

(3) Comisia constituită conform prevederilor alin. (1) este condusă de către primarul 

localității pe raza teritorială a căreia se află dispus amplasamentul în cauză care se încadrează în 

prevederile Legii nr. 59/2016, în calitate de președinte. 

(4) Secretariatul comisiei este asigurat de către structura responsabilă cu amenajarea 

teritoriului și urbanismul din cadrul primăriei sau consiliului județean, după caz, pe raza 

teritorială a căreia se află dispus amplasamentul în cauză care se încadrează în prevederile Legii 

nr. 59/2016. 

 Articolul 14 Comisia se întrunește după cum urmează: 

a) pentru stabilirea compatibilității teritoriale pentru situația existentă; 

b) pentru stabilirea compatibilității teritoriale în cazul amplasamentelor noi, la inițierea 

procesului de avizare necesar obținerii autorizației de construire; 

c) pentru stabilirea compatibilității teritoriale la modificarea dimensiunilor zonelor de 

impact ale amplasamentelor, ca urmare a modificării cantităților, tipului substanțelor, tehnologiei 

utilizate sau măsurilor de reducere a riscului implementate, înainte de acceptarea de către 

autoritățile competente a modificărilor propuse de operator. 

Prin prezentul raport se propune nominalizarea unui reprezentant din partea instituţiei ce 

va fi membru în comisia de avizare Seveso Brazi pentru amplasamentele ce se afla  pe raza 

teritorială a Comunei Bărcăneşti, care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară emiterea actului administrativ 

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Primăriei Comunei Bărcăneşti, precum şi 

desemnarea unui înlocuitor al acestuia, ca membru în cadrul Comisiei pentru stabilirea 

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

 

 

 

Compartiment urbanism şi amenajarea teritorioului 

Arh. Cristina Ivănescu 
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