
 
 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMU N A ADU NAŢ I  
                   P R I M A R   

 

 
D I S P O Z I Ț I E 

PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU APLICAREAPREVEDERILOR LEGII 
NR.62/2018 PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA 

 
Primarul comunei Adunați, județul Prahova; 

Având în vedere: 

           - referatul elaborat de Secretarului General al comunei Adunați înregistrat sub nr.2576/20.04.2021 prin 
care se propune desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii privind combaterea 
buruienii ambrozia  nr.62/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

         - adresa nr.2567/20.04/2021 a Direcției pentru AgriculturăJudețeana Prahova înregistrata sub 
nr.2551/20.04.2021 la Primăria comunei Adunați; 

           În baza prevederilor legale: 

            - art.5 din Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările 
ulterioare; 

            - art.3 alin.1 din H.G.R nr.707/2018 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.62/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b), ale art.197, ale art.199 și ale art. 243 alin (1) lit. a)  din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare : 

DISPUNE : 
Art.1.-Începând cu data prezentei dispoziții, se desemnează ca responsabil cu aplicarea prevederilor Legii 

nr.62/2018privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primăriei Comunei 

Adunați, d-na Postolache Virginia, referentîn cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 

Adunați, Compartiment Agricol. 

Art.2.-Prezenta dispozițieva fii comunicată conform prevederilor legale în vigoare. 

P R I M A R ,             CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU   LEGALITATE, 
  DARIUS - MIHAI  SĂVULESCU   SECRETAR   GENERAL,  

PETRUȚATERMENTU 

 

ADUNAȚI, 20.04.2021 

 NR.76 

 
 



 
 

 
ROMANIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
SECRETAR GENERAL 
NR.2576din 20.04.2021 
 
 

REFERAT 
 

PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU APLICAREAPREVEDERILOR LEGII 
NR.62/2018  PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA 

 
 

Văzând adresa Direcției pentru Agricultura Județeana Prahova nr.2378/19.04/2021, înregistrata sub 

nr.2551/20.04.2021 la Primăria comunei Adunați pin care solicita nominalizarea unei persoane pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia cu modificările și completările 

ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018 cu 

modificările si completările ulterioare; 

 În baza art. 196 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ propun d-ului primar 

emiterea unei dispoziții privind aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 

cu modificările și completările ulterioare și a Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate 

prin H.G. nr.707/2018,  respectiv desemnarea unei persoane la nivelul comunei Adunați. 

 

 
 

 
                                                      SECRETAR GENERAL, 
                                                                      TERMENTU PETRUTA 
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