
 

Nr.  168  /02.06.2020 

 

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

privind desemnarea ca agent constatator a d-nei IVĂNESCU CRISTINA, inspector în cadrul 

Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova 

 

            

          Văzând Referatul nr.14035 din 02.06.2020 al Compartimentului Urbanism şi amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti ,judeţul 

Prahova, prin care se propune împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, ca agenţi constatatori pentru controlul respectării disciplinei în domeniul autorizării 

şi executării lucrărilor de construcţii pe raza comunei unităţii administrativ-teritoriale a comunei 

Bărcăneşti ; 

          În conformitate cu prevederile: 

-Art.26, alin.6, art.27, art.28 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.11 alin.1 lit.c) , art.71 alin.1, art.72 alin.1, art.74 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,republicată cu 

modificările şi completările ulterioare , aprobate prin Ordinul nr.839/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

-Art.15 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

     

           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,  

 

                        Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , emite prezenta dispoziţie. 

 

            Art.1. Se împuterniceşte d-na IVĂNESCU CRISTINA, inspector, clasa l, grad 

profesional superior, în cadrul  Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, să constate 

contravenţii ca agent constatator , ca urmare a nerespectării de către persoanele fizice şi juridice 

 

 

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 

 

 



a disciplinei în domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale a comunei Bărcăneşti, jud.Prahova . 

             Art.2. Încadrarea faptei contravenţionale și aplicarea sancțiunii se stabileşte de către 

persoana împuternicită la art.1 din prezenta dispoziţie, şi se înscriu în formularul tipizat ,,Proces 

verbal  de constatare şi sancţionare a contravenţiei ’’ evidenţiat în anexa 6 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul 

nr.839/2009, cu modificările şi completările ulterioare . 

             Art.3. Agentul constatator, împuternicit potrivit prezentei dispoziţii ,va avea în vedere la 

aplicarea sancţiunii contravenţionale că nu se aplică AVERTISMENT . 

                Art.4. Prevederile prezentei dispoziţii vor completa atribuţiile şi sarcinile de serviciu 

prevăzute în fişa de post a funcţionarului public nominalizat în prezenta dispoziţie . 

 

             Art.5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştintă publică prin afişare la sediul Primăriei 

comunei Bărcăneşti şi pe site www.barcăneşti.ro şi se comunică persoanei nominalizate în 

prezenta, Compartimentului Resurse Umane şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova. 

  

 

                                                                    P R I M A R, 
                                                                     Valeriu Lupu 

 

                                                                                          Avizat legalitate:     

                                                                                                         Secretar general al comunei,                                                                                                                                  

                                                                                                                          Nicoleta Savu 
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