
 

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 
 

 

 

 

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

privind constituirea Comisiei de  verificarea  respectării măsurilor pentru folosirea 

pajiștilor din comuna Bărcănești, județul Prahova. 

 

 

 

Având în vedere  Referatul  nr. 9.248 din 25.02.2021  întocmit de secretarul 

general al comunei Bărcănești , prin care propune constituirea unei Comisii de  

verificarea  respectării măsurilor pentru folosirea pajiștilor din comuna Bărcănești, 

județul Prahova ; 

 

         În conformitate cu prevederile :   

 - Art. 9, art.11 din   O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare ; 

-  Art.5, art. 12, art.13 alin. (2)şi  (3) din  Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Contractele  de inchiriere a  pasunilor aflate în domeniul privat al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova; 
 

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

administrativ,  cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

   

 

Primarul comunei Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE: 

 

           Art. 1. (1) Se constituie Comisia de  verificare a  respectării măsurilor pentru 

folosirea pajiștilor din comuna Bărcănești, județul Prahova (denumită Comisia ),în 

următoarea componenţă : 

 

Nr. 

Crt. 

Numele , prenumele 

 

Funcția 

administrativă 

Compartiment/ 

Serviciu 

Funcția în 

comisie 

1. Vuta Viorel-Marius    viceprimar 

comuna 

Bărcăneşti 

- Președinte 



2. Voiculescu 

Lăcrămioara-Maria 

inspector Serviciul 

Financiar Contabil 
Membru 

3. Stoica Elena   inspector Serviciul 

Financiar Contabil 
Membru 

4. Ene Simona -Mihaela inspector Compartimentul 

fond funciar, 

cadastru și     

agricultură; 

 

Membru 

5. Soroiu Florentin referent Compartimentul 

fond funciar, 

cadastru și     

agricultură; 

 

Membru 

 

(2) Se nominalizează ca membrii supleanți :  Nedelcu Georgeta  , inspector Serviciul 

Financiar –contabil și  Ion Mariana , referent  Compartimentul fond funciar, cadastru și 

agricultură. 

 (3) Comisia  va asigura controlul cu privire  la respectarea prevederilor contractuale 

stabilite pentru pajiștile închiriate, proprietatea privată a comunei Bărcănești , și va  

dispune, în funcție de constatările făcute, măsurile  pentru   respectarea  

amenajamentului pastoral , menținere  și utilizare a  pajiștilor permanente. 

 Art. 2 Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al  

comunei Bărcăneşti persoanelor nominalizate la art.1, Compartimentului Resurse umane  

şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova. 

 

 

 

 PRIMAR , 

                                        Gheorghe Dima  

                                                                      

 

 

                                                                                 Avizat pentru legalitate : 

                                                                             Secretar general al comunei, 

                                                                                    Nicoleta     Savu  

 

 

 

Bărcăneşti ,  25.02.2021 

Nr.44 

 

1 exp. 

 

 

 
 


