
                                                                           

 

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

privind constituirea Comisiei de evaluare a cererilor  crescătorilor de  animale  

pentru  atribuirea   contractelor   de închiriere a pajiştilor  disponibile  aflate în 

proprietatea privată a comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova 

. 

 

 

Având în vedere : 

- Referatul  nr. 11.665 din 06.04.2021,  întocmit  de Serviciul Financiar contabil  

privind constituirea Comisiei de evaluare a cererilor  crescătorilor de  animale  

pentru  atribuirea  contractelor   de închiriere a pajiştilor  disponibile  aflate în 

proprietatea privată a comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova ; 

- Anunţul  nr. 11.647 din 05.04.2021 privind  atribuirea   pajistilor disponibile  

aflate în proprietatea privată a comunei Bărcăneşti,judeţul 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.4, art. 6  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; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Bărcăneşti nr.15/31.03.2021  privind  

închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei 

Bărcănești, Județul Prahova, rămase disponibile în urma rezilierii unor contracte; 
 

            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 a Comisiei de evaluare a cererilor  crescătorilor de  

animale  pentru  atribuirea contractelor   de închiriere a pajiştilor  disponibile  

 

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  



aflate în proprietatea privată a comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova , în 

următoarea componenţă : 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 

comisie 

1 Vuţă Viorel-Marius 

 

Viceprimarul comunei  Bărcăneşti Preşedinte cu 

drept de vot 

2 Stoica Elena  Inspector- Serviciul  Financiar 

contabil  

Membru 

3 Soroiu Florentin  Referent – Compartimentul relaţii 

cu publicul,registratură, arhivă 

Membru 

4 Ene Simona Mihaela Inspector- Compartiment fond 

funciar, cadastru si agricultură 

Membru  

5 

 
Voiculescu 

Lăcrămioara-Maria  

Inspector- Serviciul  Financiar 

contabil  

Membru 

 

          Secretar comisie : Nicolae Geanina-Alina  -consilier achiziții publice , 

Compartimentul Achiziţii publice- Primăria comunei Bărcăneşti. 

(2)Se nominalizează  ca membrii supleanţi pentru comisia numită la alin.1  

următorii: - Nedelcu Georgeta  – inspector Serviciul Financiar -contabil; 

         -Ion Mariana  –referent  Compartimentul fond funciar, cadastru și 

agricultură 

 

Art.  2 (1) .Membrii comisiei , nominalizaţi la art.1  , sunt convocaţi   în data 

de 19.04.2021, ora 11,00  la Primăria comuna Bărcăneşti, jud. Prahova,  pentru 

evaluarea ofertelor depuse . 

(2) Atribuţiile Comisiei de evaluare a cererilor  crescătorilor de  animale  

pentru  atribuirea  contractelor   de închiriere a pajiştilor  disponibile  aflate în 

proprietatea privată a comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova (Comisie )sunt : 

a) analiza şi selectarea cererilor crescătorilor de animale; 

b) întocmirea listei cuprinzând cererile  admise/respinse şi comunicarea 

acesteia; 

c) analizarea şi atribuirea suprafeței de pășune; 

d) întocmirea procesului verbal de  evaluare a cererilor de atribuire pasune; 

e) întocmirea contractelor de închiriere  , predarea amplasamentului și 

încheierea procesului verbal de predare-primire. 

 (3) Comisia este legal întrunită numai în prezenţa majorităţii membrilor. 



 (4) Comisia adoptă  decizii în mod autonom, cu votul majorităţii membrilor, 

numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 (5)Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra  confidenţialitatea 

datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în cererile  analizate. 

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

comunei Bărcăneşti persoanelor nominalizate la art.1, Compartimentului  Resurse 

umane , Serviciului Financiar contabil  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova. 

 

 

 

 

 

 

   PRIMAR , 

                                        Gheorghe DIMA  

                                                                      

 

                                                                                 Avizat legalitate : 

                                                                             Secretar general al comunei, 

                                                                                      Nicoleta     Savu  

 

 

 

Bărcănești, 06.04.2021 

Nr.77 

1 exp. 

 
 


